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 ِ یدنه رن وبلمتابس یلب شالت

 شرهوش و هنیمهت یئادجیا رب
 روهشم# اش مث ۵م بی ید دنز رد هک یاهزات قشع یا رجام  ۱۳م زا 21:2 اش ۱

 میزاسیم ب رتا راب نیلوا یاری ام و تسا هدمآ دیدی
 تمجب ی

 رنو هحفص ییا رد

 ! یارجاعابق و عمو اس رز هخ
 تسا هدش ورب ود یلاهزات 2 جس
 نی ۳۳۲ 7
 ورا دیدم

 واههویم نیرتیپ, اما ناهار یئا ربذپ للجمو ابی ز یاط۱ 2
 عوضومنیا زاهاتب اث درگ ینصفح یلاربذپ امزا لوک می عرب
 .-اههمایبازا : تنگ و دادرس یدیلب هدنخ دن مقاودیفم .تنعخ لامک اب ياو میر

 هاش

ِ«« 

 یوم موم

۱ 
۳9 

+ 



 و هقالعاب نازابهدبع همانرب

 :دویم ریمتایلع ناتغا
 حس ۵ ۳

 نشجرخا وا رو ..د ونیماشامت | و نلک

 اعم تراقفس 0 5
 من ِ یاپسص ۶ را یخب

 2 ك :
 دب وکیم و هدشكي روت .هتمهن

 وات وادوادر۰ هات , ده 1

 طاقت امن ودن !هدانسرفامش یاربار

 رصعاررتقاتا رت آ باوج هک دنا,ر رک

 هتعون همان

 ههدیم ایز

 هتیصاخ شبارآ اب ش نآ رو هه

 )عتف سابلاب اصوصحمو ووب درک

 تفو رهزا نت تشارنتب هک یهایم

 هکپ روطیدبس ریم رظن ریذبلدو ایز

 رد رضاح نادرمو نان زرثک | هچون

 ووب هدیورک بلجیو یوسبنثج

 روا هعان هک ] زاسپ هنیعمت

 فیک ودا رث آر رسن وخ یلیخو رک تفا

 دشمان نت سلجم هک تر تشاک

 ار همان رورکیمزاب هناغب هببعتو

 -یسن ردرسنآ زا یزیچاما دیاشگیم

 یسیلکتا هبووپززم هماناریژ هدوآ
 بیو وب مته تافف

 یسیلگنا 5 نو ۸4

 دج

 نیر هک دیکبم نیک هو .یررمام

 مسجرتع تمسیحراخ یاهنک رتز

 نا. ز9 تا تو و ۳9
 قتم زا أن مریکب هتنک ووخ هیابه

 وءدزابتعاح ميانادب عالطا همات

 اجتااب وووب ضرب

 زا ارواو مورب .دوخ هیاسح .رثب

 ار رک نیو و منک راد باوخ

 واومصتین زبمسدح یتتسار مد زک مه

 <دوخدنخ الاب هعانرد يدهرات ماد

 بلاق رو افآبانح نپا ؛روپ هتعرب

 نپثتآ شعر ادک و زوسرپ تالبج

 روب هتخاد ناب ارروخ

 رشارق ارابیتکبس یافآ

 زاریاا دم همانناهروو هتشاذگ

 هدرکجاودزا داهتشیناوارق قتع

 تسا هتش و و

 و مسانشیم ار امش ین وخب یم
 و دب راد هچب ورهوش منادیم

 یراهظنا هالع هان به نوتک ات

 ۷۷نوتکا یلو ماهدرکن ادهب

 زاارامش تیعف ومزا هرافعسا

 مزاسیمعلطنوخ دیدش قشع

 « الگ یار منکبم راهتعب شب و
 تراد_نکفرگاووو## تو

۰ 

 تگ و مک هیچ هم یادقاقا و هکادتم

 مر روس
 -_ ِک

 راک هس رپ ها>دص ۰ دنک تحص رت دهن
 دنا رک

 ه. رآ زا دننکی مرکز ,لاقم یا وس» «تیدیااتاجتیا زا یلیف

چیه ومدع هیهن توگ اب وگ ینشعیاههحصاب یراپ ز یاه
 زیق# لاسیاماد<

 3 - .تساهتشا دنا را رک (قوف هنحص فقه و

 97 رد هک هعع رووضج ریدماج هزاک .دیقت رو ۷ ریحخا ی فو

 ت در او هتک ش یامظ هدر وق نا رب و رتتا وات ا دینعب ناوج هشیبرته ور

 ست شیپ الاح را هک هراددو ویلاسزو بلاح هواعلاقوف یتشع هنحص

 یکی رامش رد وهدرک ی ندای ز یادصورسملف ییادن ماگنه هک تکی م

 روح را ق ریخ ایاهتاسیاهمنیف یندع یاههحصرب رتهب
 یگع ریو تف رگ دها

 ۱ دام رف یم هقنحالمینشع هنحصمرتغا رد ریلی ناگشیپ رهالاب



 ژ یدرم زا <وجد نایایخ رو

 هددرگیم اهوزرآ هید لبعس یویا رب

1۱ 

 هک درخیملزان یتسیق هب یاهلاغرب شرب هدن

 ناوبحو ریقح دوج و كي هن ارواو تساكد رد

 و غلاب دارفا اب قباطم یشزراشیار

 شقن رد هک یتاکدوک دوج وزا ۳۵-۱۹۳۰ هلاس

 سرشیب یلقع حالطصاب و دندشیم رهاظولوچ

 كي هکیماکنمزن نولکا .دومن رایس یتراجت ءدافتسا اهلیفرد دنتشاد

 لاسدرخ هثبب رنه كب هک دنک یمهدهاتم اثیسهقناساب و برهم
 ت یچاشانت اشامت

 ژارود لاحنیعرد و نب رنک رزب ؛نیرتحیل
 ت یل رش> یاب یاجرد

 اک راتسنیا همهنی رتتیعقاو

 یراددوخین | رکن و فسا زا دن اوت یمن «لبتو راک هقب اسب عوجراب

 رد هکدرب مان ار « رایمیدنامو دیاب ول وچ وک یاهرونک [ نیازا ء دنک

 افیامامتیئاناوت اب ادیل الو رک كدوک شقن «یدنام» دوخ ملیفنیتخن

فشق رد هتاقساتم كنباو درک ی
 باذج رنگ | راک را هک دوشیمرهاظ یلا

 . تسارود رایب «یدنامو زیگنا

 دراذگ یم مدقلاسهزات نا

 تهفرو

 اکو هکنیا نآ و هراد زبن یرگید سناش + رومشآ ناتانوجو

 ب مک مک اهملیف نان ادرک راک هک تسا هتشاذگ دوجو هصرمب اب ینامز رد
 اهن[ هبن

 اشرانآروو تب یمیب ناکدوک دوجو یمقاو شزراو تیعا

 » دننک یمراذگ او ار ناشدوج و یءانم یاهشقن

 ماقنیا «كرسپ> ملیفرد البق «نیلپاجد

 مزیلالر نامه اب اریو تفارظ اب ماوت و هدیچیب رتک اراک

 دد نیلپاچلوصحم «تدوک >یلو دوب هدرک یمرعه امنیس هب

 دید رک
 را وحم و شوما رفد و ویل اه عونصم نان امرپت

 _ت

 و كدوک كي هتساخ

 شب رخ صاخ

 یی اهل اسیع

 نا 3 ج راث ] یر ودعمد دمت هب تساءدشن یا هتسباش

 . تچمعخ رج رد یماقمنالاسدرخ هب اهنآ رد هک درک

 ۹۰هدامش
 ۷ با



 ۱6۰۰ یک شل و
 وگیمما هل ام رب هب هن رگ
 وک «یوج> < اه« دنآ

 دها وخیم 4 5 ر وک دپ دهن نب |

 نام رهق
 فلبیب و رسوترا رش زا ار یل و
 فیهضو رف

 وو هل اغ رب >ملیف

 هووش عن امد وخ زا رب

 رنهرد یاهدنهوژپ ره یاربدناوتیمراث] نياو هدشراذگار

 ۱ ۹ دریک رارت لدمو

 ناو" یم دغ هتفل هک یلاهملیف نایمزا
 «یدنامو,< وهایهو,«یس او,« هخرچود دزد» , یک دوک تکاام

 وک >:ماههجب ام

 بلق» و < عونم یاهیزابو « < اهوزو مدآد هراشا « ءدش میقت بلق
 یک دنارایسب دع دنا هتشاد تک رش اهملیفن

 مانمهرک|یلو ,دن|هدیسر <

 یعادجورنوم یاهرتک اراک ءرطاخ هدید رک وحم اههرطاخ زا ناشی لغا

 یاهیزاب زا رت ماود ابو رتشی یلیخ دناهدیرفآ نالاسورخنبا هک

 رد هک تسا «لبس یل رشو و «ومیلت رب یدرف و عرب وک یک اجو ریظن یناکدرک

 دنتشاد ینشاچ و نییزتشقن طقناهمابن

 میراودیما ور نبا زا . دنام دهاوخیقاب نایچاشامتناهزا رد

 بلچیا ربدیدج یرییدت و زاسلوب هراتس كي تروصب «رومشآ نانانوج»

 راک رد ودره هک یو نیدلاو دوشپم هدبنشهک روطت  .دیاین ردیچاشامن
 رکید یاه ملیفرد یو یزاب زا هک دنددصرد دنراد تسد تاشیامل

 .دس ریم رظنب هنالقاع میمصت نیا و دننک یریک ولج
۰.۰ 

 هک < یلوب ود هلاغزب > ملیف نادرگ راک نواعم «نب رک یکاج»

 نباهدنسیو هب,دهر میلعت یوبار «رومشآ ناتان وجو لر تشاد هفبظر

 یراد ربملیقنیح ملیف نادرگ راک مدیرلوراک و هک تشاد راهظا روطس

 رواعب وتشاشب و یکدنزرب «ناتانوجو هک درو ًایملمب اریس یاهشم

 ارنتشی وخ رگید ثرابعب و دنک ظفحار دوخ هناک روک یشوکی زاب حریلگ
 داد روتسد «دیروروظنم نیاب .دنیپن راک یدجو نشخ طیحم كيرورقب

 اتدوش هداد لبلقت هناتیمنامزلقادح هب اپپ زاب نیرمت و یرادربلیف راک"

 ؛سمانیا نضردو دبایت دراو «ناتانوجو فیطلو ناوج حوربیرات

 روتک [یارب زین ار هاستوک یراد رصتخم _یاه نی رمآ نیمی

 . دروآ رد و هزاتیزاب و ننفتكی تروصبلاسد#

 «نانانوج» یزاب تشاو نانیمطا ناوت یم هک تسور نبا زا

 و و م

۳۰۱۱۱۰۱۰۱۰۰۱۱۰ 

۰ 

 ابجا تحت و یحتصت هج وچیپب ما

 ناک دو" ک هب

 وا «تلادع هجنب وزا هنحص كسب

 دبخ رجو یذاب لوفشم تیکسا» شفک ه

 یفخم هکیاهبارغبارنادزودن اب دارفازا یکی هک

 .دن ورک تیاده ووبیرجام حورجم ناعربن

 كي رد هک دن را رطاعب دیاش دن امدید ار 4م وسو رمو ملبق هک اهن آ

 دن زیمدأپ رفو هدی ور« نا فزوج

 یهاک نیل ربز یدزمورد

 تشادن مدب رو ران

 دوج و رد دب ر لو راک > هک
 ضماغ هلئسماب راب ن

 سن گكب هناک دوک

 واریخا رثآ «نوث زاوتب> ملیفنمضرمآنیا رد یو تیققوم

 دن زیم رودتدوک

#۰ 
 نهاریپ رازاب هتیمژرب شنداوح هک «یلوبودهلاغزبدملیث رد

 ار یک دوسک لر «رومشآ ناتانوجودهدیم خرمدن |اتسیاوهلحم نازود

 یا هلاغزب ,دنک ی میرادب رخ هقلعل | صقان هلاغ رب كيیررم ریپ زا هک د راد

 شیتاشیپ طسورد هک یخاشمهنآ ,درادخغاش كي طقف خاشود یاجب هک

 ۲ هحفصرر هیغب ۰ تسا هتسر

 رودک «ر ومشآ نان ان وج»اب

 <یلدپ وو هلاغرب» لاسدرخ

 یایثد رگید راب« دی رل و را >

 ۷ یک د وک تالیخت نیگت روپا ذج
 حرطم دوخ رثا كي رد ار
 وب ملیف نیا رد اما .دمنک یم

 لو وک دیو یلبف راث آ بلغا فال

 «تسا ارجام یلصا روحم

[0 

۳ 
۲ 

 9 و



 ظن ودزاامش؛ل اس تدع
 فلتخم تاهچ مامت
 همان زور

 زا 1 ب

 هجوت دروم

 زا یرگید و یوقسکسنتخ|وظاحل
 رد«

۳ 

 تین نانناهاوخاوهزا یضعب
 كش یرداظ و راکشآ یامعمنیاب

 نآدیناوت یم ابآ .دنراد دیدرت و

 هدبنک نایب ار
 نابیار زیچ هچ نیج

 رتخدکی هک میوگیم مه مدوخ + منک
 رگید متسه یرقت اب ونیدتمیسکس
 ورادن روج و ی اصم

 اش ,بوخ راکن ربخ
 یزابیچلد یسس لردنچنوئک ات

 یلیخ اهشقن نی |یاشاست اب .دنا هد

 ۱۳هحفص ۱

 زا یگیدنبا هدوب ناسیون

۱۳ 

 كب اب هک

 انمونفاوم یقیقح یبهذم جور
 , دشاب

 كي نم تساینعمین و لعهم ن

 یزاباریشقن نآ و« متسه سب رتکا
 دنا هر رت ک زوجم ما هدیه هک منکیم
 رم تهذم

 بیمن ودنی | نی یتریافم نم . تس
 یورمهمردام , دینادب دیاش, مثیب

 مهیلیخ و درک یم یزاب ن
 نیاربانب .دوب سرت ادخ و رادن

 مایبهذمهدیقعو یگشیپ رنهب نمقشع
 تساهدیسرنیب یوزآ ودره

 طابترا رد راکن ربخ
 بلفا و هشیمه , یکشیپ رنهاپامش
 اب . دیاهدرک تبحصالویه ٌةراب رد

 غارس نیتشکنارث زا شهب یلالووه
 « دب راد

 هتخاسورره اهنآ نیج

۳ 

 هنه دنا :كنئوو ءرتخ

 وا اب دب !هتشاذگ مان الویهار

 روطنبا ریخ

 كي رابكي مرمع مامترد طقن

 رد نآ و مدرک یزاب ار «دب رتخد»
 نبا ) «رواتسای هام هتف ملیف رد

 نا رهت رد ر ؟ هوشع ناونعتس

 اش ریاس رد .دوب (مس دما ردشپ

 تاب اس, یدمک یاهشقن نم ؛مياهملیف  مایصوصخ یک دن ززا یتمسق ن
 مو رک افیاار «یتشاد تسودرتخد»

 هب هک یسکس بیجعیاه هلحص مامت
 هک هدوب یلابنآ ,دن |هدادتبسن نم
 - هدش هدی رب نابچرو-ن اسهلیسوب
 ارث" فعو+-هیل و هدیدن سکچیه
 دن | هدینش

 رکن ابآ راکت ربخ

 یسکس تاعوضوم و سکسدینیم
 هدن رادا ریلعا نک راهلیف ردزو را

 رگ |هزاتمنک یمن رتف + نی
 نم.دب آ یمن رظنب بیجعرای زدشاب مه
 سکس هک می وک یمزاب وما هتفک هثیه

۱۳ 

۱ 

 دور ۵ یب زارکاو دشاب ملیفرد
 1هملیف ی فر دنها وخنیب زا زین

 رز اسیآ
 , لوا هجرد رد ی کس هک دی

 :دعاب ملیفكی ساساو هباب

 رنک ی ما رکف نم نیچ
 تساتیمها لواهجرد ردیسع

 رکن ار سکس و قشعالوسم
 وب ميبیدرف یليخاب مد

 کت س) اهماردنآ هدن ريک و بوخ
 و زیگن |توهش تاعوضوم یورزا

 دنشاب هدشهیهت دول ]آ توهش و
 تذل یقشعیاهن اتسارزا اسغش

 اراهنآ رتشیب مراد تسودو مربیم

 مپ امیس یوررتما و مناوخب

 ملیفزا یکب راگت ربخ
 «ینروصینها ریپ رب زوناتدیدج یاه
 یلو ۱ درادیسکس بیجع نا وئء كب

 لوبف-تشادن یسکس نادنچ, خملیف

 ؛ دنراد

 نها رب . هلب مآ نیج

 ادوبن كزان دابز یئروص
 هب رادیلف و راگا ربخ

 یزاب یقشلع و کتبتن امور هنحص كي

 قفاعدپ اپ دپن ادیم مزالابآ, دبنکیم

 ایراد شوسآ رد هک یررم نآ
 ٩ دی وشب

 هک راک رپب امش نیج :

 کراکرهالاح , ینس دقنمم دینکبم

 ۳ ؛ندشقشام؛دشاب دهاو نیم هک

 می رو رگب دیاهزیچ اب وندبزرو

 قشاع هک دیشاب دقتعمدب اب امش , یفشع

 رد هک ورم قشاع ه یلو هد اه

 ارث اراک شام *اكلب ,دپ رادشوغآ

 : دراد هدهعب درمنآ هک

 ۱۹۰ هرامش



 نآ زا یمکك

 یعشع یاههنحصزا تسا نکس

 مذکیم رکف نم رتشیپ یل و .دبآ دوجو
 تسردنیا

 سس و رب

 و لک بابرا كي اب



 بی هب هتاقی هتسترآدوب هدیسر

 یناوه یدورینهدنناوخ نیریش ونابتشاد زاب هیشاحرو

 یراییدب
 تشا/(یجک )هک ی سک ره هن

 یئاد دیوکب اهت هب هکدوشینادیب رفکی دننکیم اهواک یلیخ. اهیلیخ . دهدبمواب سناش وجتیادخ

 دیلقت ار قلخ» قادصب دنفایم دیلن رکذ هتشک رب تخب رقتکیاتیلو ..: یتک
 یمار راکنیاارچ هدنچب توخ "

 م ۰ دتفایممابزا شیئاوسر تشط «دادداب  ,ناش

 یناوهیورین هدنناوخ ییریش وناب»
 وداو تالآ نداد ناشن دو «ندزالاب نماد> هارزا مهوا هک داتقا

 ادنایشنادننی تشادزاب رارقاب و دندروآ ردوا رسار نالف رنال یفالت و دنتت رگ ار شتسريم ۱

 . ۰ .یرابیدب دنیوکیمارنیا 3

 هم رتسمیاهشاخزا یلیخاماودوب شتیفاعو رخ آ نيا .دهدب ناعن اردوخ<یجک >زا یتسق تساوخیموا

 نیا« دندادناشتار«الاب و نیئاپیو فاندو «یجکدزارتالاب امتیس هدرپ یورو یرنهریغویرنه زکارمود

 .دنتفگ مه هب هب ناشیارب «لبدشن ناتحازم یک

 .سناشتساوخ یتاشوچكيادح زادیاب هک یتساریتسار

 ارس دادب اواه یلیخ دیاب دشاب اهن روج نيا < ریکب ریگب ودش رارق رکا دنادت هکتسیک «رگو
 .فورعملوق و دنتسرن

 دن ریگ تسه هچنآ ره رهش رد دن ریک تسم هک دوش مکحرک 3

 ۱۰۰ ۰هراد«رفصوارشیاتدب . ءرادرطخ اههامهمه هنرگ و

 رکفبیرغآ نیا و دناوخ هفاکنآ و هناکنیاوت یر
 نیرومام هک دروایی تسدب یترهش جک تا

 .دتخ

 دن ]ی ۱
 وژ مهژاب و

 مرخریوزابد دددیم» ازت

 «ا رتخد, دریک یم ار
 رک ه ی

 لروحالصا
 هک هتسترآ ی ل و یم رم اما

 جو او اهقرحنیا

 رخ رابواههدمآ ردیطحت ردزا لتم
 دنوشیم دزمانهزات هک ی تاه هسردم

 . يويیکیرتار هتیرا الاح

 سمسرپاتدیشاب هتشارپاجنیا ونیا
 یفرط زا < ناسدوخ یئالک د

 ۳ ۵ هحفص رو هبقب
0 

 !یثولوئدرم
 صصخحا» رف درالا وا

 یتعاد# ۱ روی روما<قو

 اتش لعم یع یاهدرم
 ۳۳ت ترف سونو وقو رحم

 ۱ کیارب ۳9۳ رفیم
 خال هکنیارگم تی هه
 <مشاب هدیسوب یمار

 | ور و ات تو توس نو اتاخ سا سسجس



 دتکبمع و رخ« هباهتلا رغیلعوزاهک .تسامسرو ح راخ ودر

 هدشاب هچامش رظتات

 و و و ع و و

 هو ویو وو

۱ ۱ ٌ ۱ ۱ 

 و ووو و وووججو

۱ ۱  

 هو و و و و و وم

۱ ۱۳ 

۱ ۱ ۱ 



و .هناسفا کلر
 

 و هم و و
 ۱ جو

 یلب هبهن ی رب هقح را زه

 تیصخش ی ل

 یحور ضرمب ناکنولوه و ۳ ۱

 اهزاب هقحنآ دوخ الاودب وهم 4 گن ریش 71

 اههنحص نیا یروچهچ هک دندلب بوخ ۹ و 1 دمت

 دن تسردار و و فک

 یدذاب تشم زادعب مامح ۳ 8 ربا و تعسعیزاو ۶۱ اب هناسی

 تک رعت هب طوبرم هک اخنآات 2 ۱5 ما تو وا هتسج رسم و 2 قم

 ودن راوسناکشیپ رنهدوخ تسا اهبسا + 3 عام و 6
 1 ۲ نوح ءزاب تشم انا

 دن وشبات ر » دیابهک اجن[ رد 7 س
 و یاهملیف حالطع

 -همسجم وامتدآ یئامت رثههب تبوت و  ف
 2 ت 3 اهلیفنی | هیت همزال ..دنب وکمم م رغاب

 كي تقوت و دسریم یاهنهک یاه اینست و حر
 «یوباک 2 هب طوب ر:هسلاوسا| یاد

 هک دوشیم تب هحوت بلاج ژاتن وم
1 ۱ 1 

 نا ناتارچواک اپ سازکت

 ای هتسیترآنالف هک دینبیم اش ۱ 9
 اتفا هم یالاب زا 14 و بس هایت ناساداتو نیمزرس

 دا | هبت یال # زا ء در و> رس ((۱هدزد»> ملیف ۱ یاههق

 مه دعب و دیطلغ هردهتات و نیئاپ ۳" ۰ ارم ز
 دش دنلب اجزا «:هدنگ  دارفا ندش ترپ هب طوب رم رتشپ
 جزا « ورمورس تسا اپسایورزا

 رتبلاج نآ زااب

 !هرتخدتاجت یارب هتسیترآ سانم

 اهرزرزااتهسموداب و دنک یم مایق

 و ریگیمردنژب نزب ودوشیم زی والک
 دوشیم لدب ودر هتاناج یاهتشم

 اهوژد ۰ قروش,قرش ؛قروت,قرت
 واهزیم؛دوشیم زار هتسیت رآ .دنتفایم

 همهنآ زا لو دزی ریم مهب اپیلدنص

 ؛نیعزانتمهن اچ و كچ هب هک یناهتشم
 نوخ هرذ كي یتح دوشیم هلاوح

۱ 
 تص رف كد رد

 و اهدزد یاهسا هک یلاحرد

 ؛ تک رحرد تعرس هتیترآیاقفر

 و دوشیم ع و رثیرادنا ری دنته

 دزد مب یی 1 اه
 2و9 ی ی" -ِ

 رواب

 رانکیطقف هثراح

 بلطم زیت كني ومیاهدناسر یمارک رد برس

 2 باز نه نی جادزا یخ لق تا تا اما دنتفابم
 نیاردرک اهک دینک اشوتدوشیم ماجبتا این رو

 اوعوزادم, و دوشیمن یرابج مه

 دن | هتشک رب مامحزا هکنيا لثم هزات

 وغآصدرسو لاحرس همه یلیخ

 دن روفیک

 ...اهمایفیاهگنح تقیقح
 و اه دروخو دزو اب زا

 زا «ورامنیس» یاه هچب حالطماپ

 نیا ... مینک عورشاه «نزپنزب»

 چیهب هک تساهتمسق نآ زا اهملیف زا تمق

 درادنهارنآ رد یتسردو تسارهجو

 دشاب یزاب هقحو غورددیاب امتحو

 هلیبق ودهک دینیبیمملیف ردامش ...
 راوعت وخ وروشحلس رکشل و دای ككرزب

 .دننکیمهلمح رکیدکی یوس ودزا

 رد نالا هکنیالثم تسروامش

 دیه > کس

 وب ام ی
700 

 سای تن

 ملیف

 هنر و رف شمکتشب و زی , دیس بش

 وا كنحسالب لصازاءزبن نیا هکاب

 ! تساهدش هتخود

 یون لودی را دووضح كذج و ه داحلحم

 .. تی ناتلد

 فرطودزاءزی و نیب وژو ربت

 هکدینیب یمامش و درابیم ناراب لثم

 ریت هک یلاحردبت رم رکشل وددا رفآ

 بسا زا دوریمورف ناشهاک رکچ هب

 نیا هک یناثنناب ناغتاما

 دارفایل ورسابلزااه نیب وزواهریت

 تردق ابتنم ووریمن رتو رفروشحلس

 بارطضا زا هدافتسا و یرادربملیف

 هزف امشهک ووشیمبیس یچاشابت

 نادوآمزر سابلهب هدشهتخ وریاه

 لاعب ناتلدو دب رادنیم یقیقحار

 ۷ دزوس یمابن آ ین اوچ

 ابدوریز یاهیداد ربملیق

 یئامیسیاههقحز| رکید یکی
 خربآ ت

 هک تسا یعیاقو طوب رم

 فرش یتشک كب ... دهدیم

 ۲7 احفصر و هیقب



 امنیسهه و :«یلرام:لرزبهدنسیونناتساد نی رتنیربش
 یاهروت۲ |نب رت

 شقن : :آ

 نی رس بق

 یلاکی رهآ ناکدنسب ون نیرتکر ریو

 دیس یا راد
 :هوکش اب یاه«

 تساروآ

 شن اتساد هک ,اب رلدرک وداجو

 هک یتقو «ناتسلگت ارد مش

 درک زیم یاههیلاوشو روت
 دننکیمیئام رفمکحنیمزرس نآ رب وا
 و دهد ر

 -كنیب» هکتسا یرثانیتسخن

 یگشیپ رنه نارودیطرد «یبزارک

 نو رقنادرمزا یکی هفایت ردشنوخ

 ۱۹۳ ۱لاسرد ار شقن نیمه

 - لیو» نامز:آ روبشم هثیپ رنه
 نیرتالاب و هدرک افیا «زرجار ح
 .روب هدیسر اهنیفث ۶ ح

ِ 

ِ 
ِ 

 رخا و انیارددنچره «یب زارک
 یلو,دنکیمیزاب اهملیفرد مک یلیخ

 یادصشوخ هدنناوخاهنت تقیقحرد
 یاهلر یافیا زا هکتسایت ناکی رمآ

 د 7 یمرب ی خپ هنر
 درک دهاوغت رواب سک چیه

 یر رمز سل ی | ورک وداجیاه ملیفهدنناوخ و نیدمک یبزا رک كن

 تردقاب ویوقروتک [ نامهیبآ ]ناسآ

 درع وار موج تامل رانآ

 یور یدرم و یتاهورتخرپپ و
 .تسا شا

 نارادئرط زورما تبج #۶

 د شراکب تا راچان وا هک دنتسه

 هزاننویسرو و هبیآ
 تساجنی|بجمت هتیلا و ,دوشیم میدقت

 زا رتپب یلیخدیدج یاههبپک هک
 ست رالک یدمک لرردیمی

 ناتسیسآ نسردن [دلات ورو

 ووتن وم فلدو رراکسا ؛نادرک راک
 یرم .اهسالحارط -.كشرامیترآ

 .. هوکشاب ویلاعكیزومو نسودیک

 ریهشروت,زوبمک یاههتخاسزا ملیف

 تاب روتکبو» دوویلاع دیقف و

 تروصب ءاب راد رک وداچ»» تسا

 نودب ]؟هقیقد۱ ۰ ۷ تدمب رلاک ینکت

 تن ومارراب یویروتسا رد (همجرت

 9> مو گیدزن هآ ردو هدخهیهت

  صضرم- ازالب ویامه یامیس
 .دش دهاوخ هدرادک



 ه۶ ۲۸۱۷ ظعمعع اطع مامععم

 هثجلامیظع ناویح كتح
 (یزتنان)

 یی.یا-۲
 دراب نودروک یا.ترب

 ناتساد زا رظنف رص هک هتخاسیمایق

 یاهزادنا ات « نآ یلایخو یرتناق

 دراد یملع هنچ مه

 هتجل|میظع ناویح كنج و
 اب+لوطب تسا یلوغ یاراد طقف

 یئاشنیسیاههقحابنودروک ارن[ هک

 یوریرکیبلوغ ناویح تروصب

 .دهدیم ناثن امتیس هدرپ

 شیاک رشكمک اب ارملیف نودروک

 هیهت فوک رآ لئ وماس و نلکست زمیج

 مهارث ۲ ینادرک راک شدوخو هدرک
 .تسا هداد ماجتا

 كنيت روحروجا ر ملیفیوپ رانس
 اتیع) ارجامو هدرک ممظتت 2

 لانشن رتنیانکی رمآ یملع ملیق لثم
 كيیور(«نوزامآ رکیب لوغدرم»

 هب هسک دنزیم رود یئاپ +۰ لوغ

 اجن آرد دوشیم هدروآ سلجت[سل

 اهانیو اهناتخاسهثجل|میظع ناوبح

 ودنکیمكاله ارمدرمود زی ریمو رفار

 دوریم نیزا

 مدیو نآآ- بوخ -
 ۱۹۵۸هیل وز - هتیفد ۸
 نلگ. نیک راپ نید

 ییوچ - رزیرفیلاس
 ثیام,سهپرجاو

 116و 1و ۲۳۷0 نان

4 

 كرزب و تلیسالک ناتساد
 روهشمیارن اتساد مرتکب در

 هک هشارفالقت | هبعجا

 نونک أت وهدش هتشون ۱ ۵
 هناخاشامت نسیورراب

 نسا ردتساهدمآ

 4 ۳۳ ك

 یسیلسگتا یویدوتسا رد رخاوا
 رارق هدافتسا دروم كنار رونرآ

 و بلاج ملیف كی تروصب و هتفرت

 تساهدش میدقت نابتاپجب تفکش

 روشک ن يا رد البقناتساد نیا

 راب نیل وا-هتف رنیب رودیولج راب ود

 هلیسوب ۱۹۱۷ لاسرد تماصنامزرد

 و«نشیروپ روک زملیف سک وف ینایمک

 ًةلیسوب قطان نامزرو یدمب هبترم

 رپماون ردریامنی ودلک و رتم ینابمک

 نمط دلان ور رخ | هخست رد هک ۱ ۳

 درکیمافی ار تسخن شقن

 نوب زب ولت رد شیپ یدنچملیف نیمد

 « دشهو راذفک شی امن ضرءمب

 حرخب هک ملیف نیا هژا" هیک

 دراک وب كريدتک رشاب وسک اب یتب
 ۳ و هحفص رد هیقب

 ( یکنج) نیچ یاب دو حبش
 ساک

 زیرگ و رارف هب عجار «تیفیرک یب زلراچو

6 0900( 

 (یسلع) ادفیادوامتشح و
 رمتسیتو] دنیا وب

 ۳0 ا

 نونک ات هامهرکب نادرمزاورپ هکیدوجواب
 ما ردرب عن هد

 707 فا رطارد یزتنافر؛۱ نیا رابنیا  هدوب اهزاسلیفیا رب

 لر 9 او دن ریه رودنیمزفرطب هام ءرک را اضفروبیجع

 ۵ دنکیم رظن بلج یاهزادن اات

 ررا هواللانراخو بیپمیالوبه كي ملیفنیارد « ینیشد

 چ دراد یرشب تادوجومب یتهابش

 اگر رب رثارب هامهرک تادوجوم ندعت هکشیارطاخب وا

 ی هدشنیمزهرک مزاع تساهتفر نیب زا یلخاد

 نوسم زا و یاهسبو هل ولک لب اقم روهک تردقاب یالویهنیا
 ینیلهآ یابد ی 1 4 رد  و هتخب رو رفا ردنلب تارامع واپنامتخاس یناساب ,دتامیم

 نوسیات لاشرامنوچ یلاه «تیب رنهروهظ اب ملیف تفکش ناتساد
 , وورکیمعورشیلصا یاهشقن رد كنیدل اپ-امیک و تیساناش

 ردعنیا تساهدرک میظنت و هیجت یبسکیب مورج ارنآ یویراس

 نیزا ارینامسآیالویه نیا یتسیاب مزالل:اسو تكرادتوهیهتزا سب
 .ووشفرط رب دنیم دیدهتار رهشیلاها هک یرطخ و هدرب

 تشک یارب هک تساجتآ روآ ناجیهو كي رتن ۲ رپ یاههنحص

 لئقب اهنآ زا یاهدع .دننکیم عطقار |وهنژیسکا الویهنتخاس مودعم

 یلا تربار جرخب ملیفنیا.دن وشیمقهوم دوخ هشقن ردتبقاع ودنسریم

 .تساهدشین او رگ راک نهاک .ل. دراودا هلیسوب و هیهت تنک

 ۱۹۵۸توا -هقیقد ۸ زت رب لث وماس--ب وخ یلیخ

 نآ .تیمساناش زرت وراک.نوسپمات لاشرام
 نا و .كنر دل ایسا یک

 ات تستی انا تا

 طمع( هک اطع هطنصم مو

 زاد نیپیلیف زانی ریاسو او اکی رمآ زاکچوک هنسد

  ددعیدب ویئاشابتملیفكی تروس: ار نآ دوخ دی و هتشوناریک یویرانس كي ءاجنآ رو اه ینباو مجاهت
۳ 

 ۰ تسا هدروآ

 اولم ءورگ اب هجاوس)|اهلکنجخرد۴ نادرسک رس ثاچوک هتسدنیا هکر وشیم عورش یتقو ناتساد

 ین قرغ زا سپ ۵ دننکیم یلامتدب یلحاسقبات راوس ار اهنآ ناناولم - دشورگیه یلاکی رمآ

 ۰ دناههروآ تسدب

 ۱:7 راهرفن نیلوا - دنوذیم یفرعم یتوافتموفلتعم یاهتیصخش ژیرک نیانمط

 هدراذگ رستشپ اریبیجعو كکیرات هتشذگ هکتسا یگوجارجامو شنراقباس

 اهرم كي بحاصهک (یانربیال)فل و نیتساج؛ مودرفن- ددرگیم افیا

 (زیهناتان وج) زرتپیرال قورفمناولمو۰( كناچیراه )ومیساموتیه

 ۱ «یان رب سیم, نایارب] , دراذگیعت تحار ار رک اشامت یاهظحل ملبق یادتب نامهزا ناچیه

 ۱ 4 شبدخ هاک یفغم, زا ناولمرخ ری - دن وشیمینیاژ نازابرسینابک ان هلدع راتفرک لگنجرو كداچ

 ۳ کدادرمهلیف زن آتفکشو بلاجودره ابردرانک ولکنچ یاههحس , دنکیم
 ۰ ۰ .دنهدیم رارق ربثاتثحنار نارگاشامت و

 كيزوم - تسازنشک ادورپ نیسیلوبٍلقتسم یناک لوصحم ملیف

 تساهدادماجنا زریس.فا .درف ارینادرک راکوولستال ردناکلا

 هنمح لوارق یودب و دیآ

 دلارچزمیج -بوخ یلیخ

 یتتساج *-یانزب .ییال

 اش

 لای« جنرف ن

 - «لابارب دی وپدو هلیسوب شن

 شان ازرادب اسحو «)تساردننچ

 آیپد و دنارک ثب
 و

 جو ی
 . یدال هزیه نانانوج



 گادها هخ |دن هتشان هفاجع رها ر اهن] وا ... ادس رب
 ۷ 

 م مه ابن ۳ رخ ] هر ۳ <

 تفرگ دهاوخار شرسمه اتق ماقتنا و

 ی

 ء ۳ ویلاه ریخا لاس دنچ ترتسو ملیف نبرنجرخ

۴ 

  تاپ

 وی رهب «سالک ادهیج» . ,

 جزا هناقاتشمات ده آ یبرغ
 تسارارقكن ابب دربتسد رطانب

 شسحمرد و دن وش هتخب و آر ادب
 _هب هار رد .دنک ندید دن ربیم رب

 هک «درالو افزوج »اب میج سیم
 یاهارجام وا اب شب لس, هب
 و
 جاودزایاضاقت یتحو هتشاد یفثع
 ورب ور ؛ تسا هدرک در ار وا اب
 ونک ادب وکیم ك رتخ ر:دوشیم
 لامک اب اریو اب حاووزا یاضاقت

 هدیزروع یلود
 جا ود زا تساپت دم هک ررادیمراهظا و

 یب یک دن زوهچب ونژز بحاصو هدرا هو یدرت
 تسا یا هفدغر

 كي كي سالک اد , سبحم رد

 -لاراب :دنکیم تاقالم ار نابت از

 یراخازلیب و رولیترا - ناج»
 رسبحم زا ین ادن زراهچ دمب زو 9

 ۱ ناوجنزکی د «اما دن زب
 دن ربیمهآ رمهدوخ اب یو رک ناو اونم

 لصازا هکنیا نودب سا !د
 زاد ریگیممیمصت ,دشاب ربخ + خب ِ ۳ ِ رخاب هیضل

 وزادنایم روتب ار نایئادن» 9 ۱ « «لاراپوو . دخب ات
 ى
 یو هب ورادءا رمپپ هک ارین] 1
 هک دنکیمراکنا یغای . ده 71 نا
 - تسا هدیدناریا د 7 0
 هبتاخ شا یک دن زب هزرلک رام

 » زوج «یب رو 1 افزوج,یب رغوب ر هب تشک رد

 لتقب نایفای تسدب میج»

 رولبت وده یمیو ناشت
 دنکیم یعال طا یب راپظا

 ۳ الا
 یب ۲ ۷ ناو

 ۰ دیو بم
 هعرزمب اما و ناجول ,یراخاز

 دوری سالکا

 « دئناسریم لتقب
 بم هلمح اماهب یراغاز

 «دیامنیم كرتار واراجا

 ءاهرهشزا یکی رد

 واب ارشرسمهسکعو دروآیمریک
 ۰ دهدناشن

 ین ار وا یاهفرح سالک اد

 الاح. دنکیمكيلششیوسب و دریذپ
 تسا هدنامناجول طقف

 یغابلحمب دوشیمقه وم سالک اد
 رایتخا رد ار شرسمه هک یلدکنس

 دو ی
 ملیف یوب رانسزایاهصالخ نیا

 لوون زاهکت سا «ناعاجش»نرتسو



 نادرا راک
 ی

 رثا ویرانس - لیمود صس ۵ ۱: زاابصتر یربهر

 زا فیناصتو ناتساد -زرجا ر دراچی ر:زا ك. زوم
 هدننک شعب - انک امیناپیک ۱۹5 و لاس لوصحم(مود)

 س- رلاک ینکت- ویدار وا. كءرآ ی

 (یرول) زنوجیلرش - (یلارک ) یركمنودروک ؛ ناکشیپ رنه

 (سب) ولبروهروت رآ :هدننک هیهت - نامی زدرف

 مایلی و- نیولابئوس
 راکسا

 پوک-

 دو ونب رگ ترلراچ-( رک راپلیو) نوسلن نیج- (ینآ) ماهیرک ایرولک -

 (داج) رکیاتسادور-(میکحیلع) تربل [یدا-(یلا هلاخ)

 هدنبب رف یز اب تش همیخ نیا رکب|

 ناشی زدرف مان یا هقبقد لپچ ودصکت

 نانادرک راک نیرت هدن زرا زا یک

 ارت آ دشیمدوبن ها رمه اکرهایاملیس

 كي ینعی شروخیاعدا دجنانهرد

 مرگ رسو باذجرابسب وكنسهناسفا

 یراکمهرگب :لوصحم كياي و,دننک

 وتف ریذپ «نیاتشا رماهوز رجارز

 نیا یلو تشادن زیت یرثشیب حقوت
 هدرک ینادرک راک «نامنیز>ا رملیق

 تسا

 طسو و ,يوجتسچز هکیدرم
 بخش «تیدب !اتاجتیازادو .«رهظ

 مینیب یمبچعت اب ثانیا ودننهش راک

 زار ودرایسیرت | ,مامهالک وادهک
 تسا هتخاسا راهنیا همه

 نان زو مهرگ |ینمی_.ةثلاذعم
 تیصخش تسا هتسن | وتن ملیف نیارد

 لامعا یسوسحم مضوپار دوخیرنه
 ونیشللد یرنا «امهالتوا» دن "

 هکن آيارب هدنیبیل و ؛تسا یندید

 یوتحموهدش روظنه منمآ ملبف نیا زا

 اتمدقمار یابهالک وا>دییک رب ارنآ
 نامنیز ملیفكی ترومپدب ابن اساساو
 یونحمومرنساختاصخشءهنهاب هک

 زانآ هبو دنک هظحالم نآیانخ ۶.

 یابلیس » فاکشوم نیبهرذ یارو

 درگنب <« سلاخ

 الص ادش هتفک هکن انار ملیف نیا

 زرجا رو زا رگب دلاکی زومرن | كيدب اب
 ردالبق هک درک باسح«نیاتشا رماهو

 اب «ناطلسونموو «كلفوخ رجد
 میدوب هدشانش [ناشرات [ غ ون و فده

 یاعدادحزا هچرهزیت «امهالک واد
 ؛نت ودنیا تالوصحمزا رگی دیک

 ارشرابتعاو شزرادیاب دنک ز واجت
 «دب دو هک تسن اد« نامی ز» ُهیحان زا

 روخ عیس و و ریذ, فا طه: | رنهو قیقد
 راکب یگنیاشب "نانچ اجنبا ردار
 ؛ناور ملات یملیف هک تساهتف رک

 یندسید :یرصب رایعفرد ونب ریش

 تسا هدر وآ دوچرب

 یتامدقم هبنج رد« امهالک واد

 مرک رس «شیامن» كيينعب یلصاو
 راداف و رایب دوخیاعداپ ,هدننک
 تسا

 ؛ینشور ءافسزا ملبا ناتساد

 ودنک یم وگنفآ دیماو قشعویب رخ

 رد نی ریشو كن راگنر نوجمعمنیا
 باذج و میسو ؛نیکن ریا هنیمز بلاق
 تساهدش هدرتنگ

 ,هناقشاع زان و رهقیرادقه

 یلاتسور یکداس و افص اب ماوت
1 

4 

0۸ 
 سس وا ی

 نیشلد زا وا] دنچ دنچ ,زیطناروشو زین

 وملاس«یور هداس, لکشوخ رتخد

 دنخیل هب هتسارآ قارب یاهتروصاب

 صقر . اههک رب اهتشر. اه زازئمچ

 اهسول اق زبسوخ رسو درزروآ و اه

 ویب اتفآ یاههرپچ واهدنغبل مهزاب

 لثماعبط هک یطاشن رب و نی ریشهصق

 یزیچ ویمرخو یشوغب اههسق هه

 هبتاخ زور تفهو ه ابشتفهو ه هیبش

 درب ذپیم
 دوجوباهنپاار امهالک واد

 درو ایم

 دومشم هکن انچ# بیک رت»نیارد

 قیمعزیچچیه و یدج زبچچیه تسا

 .دش هناخ هناور تسمرس

 زایتسدرت هب < نامنیزدار یمرخ

 هقاسیالپالزا ار هدننیب هکباهلحص

 نابکانو دن ارذگیملالب زپسرس یاه

 وراومهیتشو هرظنمهب ار شمشچ

 هدیشخب رارقتسا .دنک یم زاب ابیز
 هدن زاسحور هک رفستانیاو تسا

 نزاوت اب نایاپ اتدوشیمبوسحم ملیف
 , ددرگ یم ظفح لماک

 حطسزانآ راعشا و اهزاوآ
 یدایزدح ات یفراعنم یاهلاکی زوم

 بز زا هکیاهداج زا یرگید نالب ,

 تسا رئالاب

 رد 7 نبتسمن رد هک «یركم وکو باذجو مرک یارساب

 سییصهچا هاو: دناوخیم
 ی ماقابت

 ز ماههالک راد نیا

 اب ماوهراظن كيرد
 هک تسا ی

 قععت

 م لفثنم
 اش زر دوج و ِ

 از ,اوغهک دن یم باجبا زاب

 اما. دنک ی
 »ن

 رارخ 5
 رفاولب من نیا را یرتشیب مغهوت

 شاب هتشاد شیلاقو مرف رد
 نان هبج نیا رد < امهالک واد

 / و نر همهنبآ تیسانب هک یقمهت

 زاسآ راک بادلج یاههنارت ویئابیز

 ,  دنک یمیضار ار یچاشامت

 افزاوآ نیمود (دباش) رد

 نتساب یا هکبسلاک» :تسه شدسا هک
 كيرو یركیندروآ « را دهلوگنپ

 نآاب هک اد یکنشق هکسا فینصت

 رنشج «ب ار شا هب وبجم درد دصق

 ملکی فیصوت درب ستر ساجم
 مسیابيمهك ار زاوآ نبا«نامنیز»

 كيزومزا طقا ارنآ حور یچاشامت

 ریعرف ربوصت دنچاپ دبایرد رمشو
 (مدن رذک هکّسلاک كی فقسذا ینالپ

 نالبژاب ودردنک یم هتسلاک ی اهخرچ
 ٩سلاک كي هدش سکعنهرب وصت زا یعیسو

 ناچ , اییز یاهک رب نشور بآ رد
 می حرط لبا ؛ تسا هدیشخب

 ایرگ راکرفم هک دناسرپم باذج
 نحم نیا شب« نامنبز » نوچ
 راک هناقشاع راوآ یفراعتم

 ۲ و هک

 دهان هک ملیف لقر هلحهدنچ
 یهرافوقوذ لوصحم لصارد

 ۱ نادرک راک یاوس یرگید
 ارورپ رد عبطلاپ < نامنپر و
 یلاهدادرارف دودج زا ابآ
 هتاوتیمل ثیه دروم نیا



 یاب و رسا کس < زن وجيا رش
 هنحصهصاش و سقریربهر اب

 " لا ار

 ثشادبوسحم ملبا یا 4 کذادرب

 «رگیاتسادورو « افشام تبالر

 تمسق نیارت شلاوزا دیاب

 یام

 و تموصخ هبدعب هک یرمو اب
 ناسآ هجواب هسب اقمر ردشک ها

 یشوخ ودیمازا ولعمو جنریب , داه
 یا رایردق زیمآ هناسفا ناتسار ها
 < رکیاتسا > دوجو «دسریم رظن
 يامهالکو ادملیفرد< زادن اراب» ملپن
 نیمهرد< ناشبز > دوج ءزا رتیک
 -كلمنودر وگ >زا ؛تسبل بیجم ملی
 شا یئامنیسو یزاب نادیم هک فر
 هودنامخاو یداش دنعبل نیالویعم

 یلاربک و مرگ یزاب دشیم ودعم
 وازاب وینغ یادص ... هدش تفایرر

 یابپملیف همه زا رتشیب ملبفنیارد
 هک شژال وسرپ را رقتسا هب یو یلبث

 دشاب و رخ و داش,لایخیب_یرباکكي
 دنک یمكم دشاب

 فیدر رد مه < زن وجیل رش>

 با ذج و نب روش نش ور یآهه رهچ رباس
 نایم زا ... هدش باختنا اجب ملیث
 ( یکشیپ نه دح رد) ناکشیپ رنه
 كرتخو شفن رد ماسپب رگ ابرولک
 ینشاچ یرکب د هدع و رچ هک یرسكيس
 ارررظن دنکیم مهارف ارملیف كيمک
 یزاسب وا زادسمب ,دریک یم دو#ب
 لبافو بادذج «دوونپ رک تول راچ»
 تسا هلظحالم

 امنیس مرتحمنا رب دمزآ
 ::بوغخ ملیفدن هاب ردهگ «ایسآ»
 كيپ و یلدنصرا رهلیصاف یاهفیدر
 نیگن رراوید ورد زا شی ره یلیخ هدر
 رطایغب دیاب دراد یرتخب دا
 بوغیامنیسكی داجیا رد ناشسادا
 : ,روب رازکساپس رگید

 و جز و نخ رف ماتتفا نب اب تسا دیما
 نانچمسه ناشی اراک هماد #ِ
 دشاب زیمآ تیقفو* و ِ

: 
 ار ناهار هری قاب یا 1111 1701 ۰71۱۷۵ ۵ فود و

 تسا مدیا نداورا!یرادرمملبت ریدم-لگلازف .ییماجتب : زا فثیروم رادرو-غ اوت , هنمرثه ...ميووگام + زا ویرانسسیپر لوراک ۶ هدننک هیهتو نادزگ دات
 راک یمیستا *؟ یزاضت هکلب و فالخ دامن( زملیف ندنل ۱۸۵۵ لوصتام - نردلگهش دسیرالپو ۲ دادرب

 یلیق را ۱ وب ور هل اش ۲
 9 ار .نیرک فرا رفدراک قو (نوساپ) !رهل دا یارب دب ۱ ومپ رپ - (ماس)سیپ اروج -(امل وس) سرد» اناپد-(انآ وج) نوسناچ ایلس دود < نج الث» مدپ رد (وج)رومشل نالان وج (یگسنپ دنا ) فوسوک دیوید ۱ ناگشبب رنه

 تسایرابن هکت رچ تسا هدروآ دوجو: (هلکیع ۱ ور هلاغرب>
 هتشابلا ار یرچامعیافو هبشاح هک تحل یمح رب ۰ یصاختخادرپ هوجن و كيسهک تسا یلادصورسنوچ ( تساهدش < زبشپ ود وررم> یار بروک ینادرگ راک درو هتفرمهپ ور هبكدوک >هب روهغمطلخ اجنيا

 نازودنهاریپ رازاب نوچ و تسا
 هنحص هک ندنل دناتسپا» هلجم

 دشاب یمنآ تداوح عوقو
 نبا ؛تسای+غ واشو ملیف

 وای ز یاهروتک اراک دوجو ار رما
 تیمها شیب مک ومادک رههک ناتساد
 هتخاس رتدک و م دن راد یشقن _ولحم
 , تسا

 نآ هنعصنیتسهن روملیفع و رش
 هکیدرم درادار«دیرو صاخ راک كن ر
 زا تسیل وبمس یا رمش لثم شرانآ

 رب و كچوک یاه ناش و هراعتسا
 تسا راش رس و زغفع

 وریس یندم زا سبیرت وبک
 بساكي غاش رب نامسآ رد تفگ"
 یصن ینابایخراوبدرب هک راد خاش
 ربوصت نیا .. دنیشنیم تسا هتشآ
 ناکدنشو رف یادصو رسنآ اب ماوت و

 زاتسپ و غ ولش هلعمكب درک هر ود
 نوردبیهار یچاشامت هب زاغآنامه
 ی رتن اف تشذگ رسكي دهدپم ناشن مارد

 نی رت نشخ هب ) ثیعق او باق رد
 تساهدشانب (شدوخ تروس

 هک تسا يمان عدیرلوراک>
 : تسا هارمهدایز رابتعاو هوبیماپ
 كي راب ,رعاشكب تقر زاهکد رمنبآ
 كي یواک نورد , شاقن كب یئیپ
 یرظن یب و يمحريب و سانشناور
 مهزادک و زود هک رثرب ناسنا كي
 یمن رب ار شحرت رکید ,ناموت
 یلادرک راک ,ثسارادروخ رب دریگنا
 «نوگن رسثب » تقو كب هک سا
 ار «تلادع هجنپ و و«موسررم»

 اب) ار «زاب دنب و كنباو هتخاس
 دیلک > و(«ادیجب رب ولولو تک رش
 یزاب «نرول ایفوس» نآرد هک) ار

 ۴۲ هحفص ر ر هیغ را# آ هب ,تفو وترپصب نیا تسا ریصب و ۱ و دبما و رج. ماطم ,قیفد ءزادلایب یل ودرادب

 اراک یاهیث امنها داب رظن وتحت فوسک دی ود

 یق ییادرم لوالد: یاوپ ود هلاغزب ملیف ةتمپ اش
 تساهدرکی زاب یسحاوحنب
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 دش د مت رهش و تردق و مشی شل وت هک ره

 نسشام ودنم رنهنان ۳ خردو 7 ور رد یتح

 بب نیا هچزا رخآ؛وورکیم منم ودنک یم نیا نارگید
 همح بستم تحص

 .دننب زگیم ربا داهن [«دننکیم دو رب ورب

 ار یزیحن ان اب زیمو اهن ام 3
 کرد نت 4 دن جو ی

 اهنا  دنهدیمن حرش ۱ رثآ

 ؛ یت ابب ز هک یر رم رهاب یزابقشع و ؛نوکلگ یمز| رجنیپ وتسم رسم
 «هراتسو كيزورهنابش لامعا تسن ارکید زارترادلوپ و رتلکبهشوخ

 . دهدیم لی :اد تس

 .دننکیمراک ودراسیود ز

 69 هو و

 ی
 بلد

 9 ویدورو دي مما وج و ید و ویلاهیاهنشجنهزاب رد

 -تفگ دنهاوخامش یارب یدوویلاه

 نشجب هک مه یئاهنیب شوخ نآ صوصخب
 دن |,دشن ترعد

 درادن تقیقح شا همه اهنیا هتبلا
 اجن ] واجنیا هک یقمض تاکت اباهتآ

 ارنآ دنناوتیمن هتبلا ,دننب یس

 یعامتج | یامنیسنیمز رسیا رب یتسکتش

 اب .هتشذگ نیاز .دنرواب باب

 یکچوک یاهناکش نینچ

 تخب ردهاوغن

۱ 
 دوویلاه

 اثقیف> د و ریل اهیعامتجایک دن ز

 زیگناتریح وكرزب «كنراو و كن ر

 تسا

 اه زیچ یلیخزا یکدن زنیا
 ناگداز فا رشازاالثم ,هدشبیک رت

 -ورب یارقف انهتفرک لان ویسفورپ
 ات یلحم هراس یاهنشجزا لات ویسف
 -یللملا نیب كرزب یاپلاویتسف
 لاتسداست های یمر- یاهتک اژ

 4 زمادآ كين و كي زاءایسیاهن ادرک

 «كوت ازلی راد» كيات

 دنتسین دازآ همه
 مدرس و ابن دهک یلاهف سمامتاب

 دوویل اهصوصخرد دوونلاهزاحراخ
 نیر فیثک ارنآ یخرب . دنن زیم

 رکید یاهراپ و, ملاعطیحم

 رد دازآ« دازآ یلیخار شایلاها

 زاب - دننادیم , یراک ره ماجنا
 .درگ لوبق الک اراهفرحنیا دیابت

0009 

 , ۸ 1 ظ

 راکشیپ رده

 ریلایف ۰ یزورکب تسا تسرد

 لتک و ک كي ار ارد

 ینهاریپ رب زاب هک دننیب یم یتدای

 و دهدیم ماجن|یبیرغو بیجع سقر
 یاهنیب رود ی ۷ عص
 - تم قا ادا کار نیربخم یخ
 دنکش

 لامستسامرچب ار «لسار لیک »اب
 اب , دن زادن ايمنادن : هردخم دا وم

 ی 9 مرلک او تربارو رس

 نمادآ كبنو ها

 ط

1 
  قساف لیق یارجام

 دودوب رهشنیآ تداوحنی رت نیکنن

 شد رد اهنت هندرک داجی |
 تدم زادعب مهرتخدوردام

 دنبيپ
۳ 



 زاا ضازج هتع
 هک یادم وز و لصع ۳
 هعلب تشاذگن را
 تک

 تن زاپ تب هدنن ز لاو ۳ ۲۱ امت«

 )ال 4 یر ناوسمیل و

 عوقوب یتاحاضتف یثچب

ِ 
 یراث زور« ودنارب نوا رام

 تاضق تیههب رابدنچ .دوبدازآ

 وئامابسمیانص و مولع یمداک

 حازیاوج

 لثم ؛ تشاررب شیب رغو سبجع

 و درک یزاب ملیفرد یداع روتکا

 ۱ تف رگ راکسا هزیاج

 هدنبیرف یامعم كي
 یلسا لر «یئایز» زو رما ۲

 یفاک ربخ,دنکیمیزاب دو ربلاهرد ار
 زا هک اتسملرب ولل وسک امازلا, نوچ

 رس مان یاهرگشیارآ و نیصصختم

 یاهرسدرراب یدوویلاه ن

 دن و هجاوع

 هووبلاخ تمیقبز یاههفست زا رکید یکی
 «لوددن (هلار»

 بو هثیمع هب شوغآ نیا زا ربخیی
 رهشنیآ نینکاسو , ؛ناهج مدرس

 دنیا رذگ, هاب
 بیت رت نیدب ودن و ري+ یرگبد شرغآ



 ناززا؟ دوبن یاهزات زیچوایارب
1 3 5 ۰ 
 تشذگ هچنآ ؛شندیدیم هک اجره مورمتیل وفط

 هیحان فورعم راد هعرزم م سراک ناج > شرطاخ و دنتشاذگ یم شما رتحا

 -زیچ نیا ناج:., دن وومن یم شن رک
 شایعیبط یکدنز زا یئزج ازاه

 تست ادیم«كار میالو هبحاترد

 تنگ مزکی رکود

 لماک روطب ار ناتلیماف ومسا -

 دیت گم

 سراک نتکنیتن اهناج -

 .دس ریمناجدوخب

 هفت ی

 ۰ + ماهد رک تمدخ راد هعوزم-

 ,دیرادمهیماظن قباوس -

ِ ۴ 

 و روا
 ی

 دحت

 مرمع دد هظحل نآ ات هک دوب یدوجومنارت ابر یرلا

 دارق مهادرسوا تایهوصخ بیل زا زره ۰۰مدوبهدند
 دوب هتفرگن

 دحتمشت راردلاسحتب- .هلب_

 نلاسرد ی وهایه هلمج نیااب

 هک ار شیایز نز یرلاو مدهدیپس كرد <كا رمیالد

 دهریمرارق ریتفده. دوناولشآ ةلوکشم و اب

 زا ادتبا و دوشیم لیکشت غوضوب یکدیسر تبج

 تبون سپس و دیآیم لسب یتالاوئد كل ,دن رور»

 ءاک داد

 یور هک ه ديسریئاجب امناتسادءرامش نیا رد

 رد وا و دن|هدشهریخ وابمدرمو هتسشن صوصخم یلدنم
 ....ماگن نیا هک ,دب وک یمشلد

 شوخاب هک یز وردایب و دشاپب هاک داد

 . دنتف رگ نشج ارو|تشک زاب یلاح
 ۰. «دنداتفا

 هچ شترا رد نات هجرد]]-

 تجدرط ریس

 یراکشآ ینانتعا یباپ ناج
 دادیمار زکیرک تالاوئس باوج

 دراوراشف شیاصعاهب هجوچیههب و

 دوب

 ...دروآ یمن

 تمدخدرا و هجرر نیمهاب اب 7
 ؟دی دش

 ۳ تفگ ودیشک یهآ سراک

 درا و هجرد نیاابریخ هن -

 یزاب رس هچرداب , ۰ .مدشن تمدخ

 ..مدرک مان تبث شترا رد تلطواد

 دشغ ولش هاگداد نلاس ونزا

 كيابار نایچاشامت همه سیئرو

 یلاحردزکب رک و دناشن ورفدتمكن ز
 + تفگ دادیمناکا ارشرسهک

 ارددعتم تاجرد نیاامشسپ-

 تسدپ ,دی هد رک هکیئ اهن داش ر رطاخب

 و دیاهدروآ

 درومتروعنیدب هکتیا زا نأج

 ینابصع اپیرقن. تفرکرارق دیچت
 1 :دادبا وجدش

 تاچ رد( دیئاهرفن ۰

 شا همه هکلپ ؛ ماهتف رگن یردعنم

 ۰ دنک یمن ز واجت هجرد هسزا
 ناهد زا فرح نیا هک نیمه

 نلاس یفیفخ هدنخ دش جراخناج

۱ 

 اتو ناج هک دیشیدنا | شلوروسک ره و درک ریار هاک داد
 روجوم

 نادیمردارشلاج۰ ۰ «تسا یبیجع
 هجرواتو هتخادلا نلعخب هانجیاه
 نمونیااب و هنفای ءاقنرا یدرک رس
 یا رشیپ نیا زا ىف رح تسین رضاحادب |
 ۰۰۰ ووشهدز

 هانهآ مهراضحاب مه «زکی رک »

 :دیس رپ ود رک یمسبت ودش
 ناتتمدخ هکنیازا سپ و... -

 .. دیدناسر نایاپار

 تمجا رم «كارمیال» هب اروف
 و تسین روطنی| , دیدومن

 تمچ)رم هلصافالب « ریخهن -

 تحایسوتشک هب یتدم,.. مورکت

 متخادرپ

 دیل وکب تروص نیا رد بوخ
 هب ورک رادا و ارامش یلماعهچ منیب هب
 . دیدرگ رب «كارمیال»

 ودروآ نیل اپ ارشی | دصنت ناج
 + تفگ

 ورا و هک یتق و.مردب یرامیب ربخ-
 یانسب ملاسویوق ید رم و|مدششت را

 یناهک انمرظنب وایرامیب « دوب یعقاو

 .دمآ هبق رتم ریغو
 یئاهارجام منکیم شهاوخ

 + هعرزمهب امش تشک زاب زا سپ هک ار
 , امیارب لیصفتت داتنا قافتا ناتیارب
 ۰ + دینک لقت

۰ 
 ۱ مشش لصن

 تشیرب هار یایخزو رنآ_...
 لامالام د ,:مدوب هدومیپ بسا

 منساوخیم و دوبب راذرس یغزا

 "۵ ب یرامیپ رتسرد ار مردپ
 , (یاپدیراک یاهراچیب بسا هبردقن7

 ) ۳ادیم شتسرو مهدایزو هدوب
 ۹ یخ زاهک ميزقالش
 ۲ ۵ مداتفابچمتب مدوخبلق
 . کولبام ریزرا ومدش هعرزم دراو



 ۰..دوب تفانک لک ورا ۳٩

 7 ز و ردنچ ؛مدوب هاررد هک ی
 هک مدرکت

 ۳ ۲ ۵ مث روصب
 ك ام یشحو یاهن ان

 و هتف رگ ردقن 7

 محسن ام ار مدوخ لاح چیه هک
 مددب راماخ

 دب ۲
 یاه نیمز دراو 3

 یت>اران و یگتسخ امت مدشیدادج |

 زا ؛مدرک شومارفارمیاه
 جیاورون

 مدرک یم مامشتساار غدازم 17

 عوضوب «دشیمیربس هک هقیقد ره

 یهگتا ودوشیمرتپب ملاج هک

؛یمیدق هن اخ هب اب نوچ مدوب راودبما
 

 هب تمدخ سطاعب ان یزورهع

 ؛ مراذگب «مدر» هدرک .كرت بم

 مددب یتهالس هب عجار یشوخرابخآ

 و
 مدیدیم

 مدید ارمردارب هکتیبه

 > رد تی یر ردو

 . دشنشور میارب زیچ

 بصازاات درک كمک «برهو

 :موشهدایپ
 رابارمرتکچوک ردارب هکنیازا

درک یم هدهاشم ملپاقم ردرگید
 ۰ م

 یناجت ] زا یل ومدومن یمفعشساسح|

 لاح ,متشادلدرد راذگناج یمغهک

 مينکب شب وشوخ رگیدكیاب هکتبا
 میخادب

 مندرک رود ار شنا وزاب بره

 مهاکن اپ یوربیت رت نیدب و تخادن |

 , تشاد

 ..دوب هدشدمآ راک و یوق یلبغ

 .ووب دیجمت لبات اعثاو

 رد شناوزاب هک روطتابه

 ,دوب هدش هقلع میاههناشفارظا
 , .مدش و روخشٌ روعب

 شردول آ درد ود رسهاگن ناهک ان

 تقو نیا ...دزک یقالت نمماگناب

 ناکت ار شرم یکتسهآب هک دوب
 . داد

 یاهرذ قیرط یطرد هکتآاب
 "یلیخاذهعم , مدوب هورکت فلتتقو
 نامهج نیازا مثچمودیو هدشربد
 :ووب هتف اتشیقاب یارسب و هتسب و رف

 ؛دوب ناوج یلیخ بره تاب

 تشادیهچ ون

 مییشتمسا رم یوازگ رب زا سپ

 ار عاشوا «نامردپنفد وءزانج

 هظدلکب نم هک درک روجیروط

 , مدن امت راکیب

 یرابیب زادمب هک دیسریم یظنب

 یک دیسریراک چیه هب ,ترزب سراک

 یقاب دوخلاعب روسا همه وهدشن

 ۲ ط رفمیدیقیب و یراگن | لهس..هدنام

 هدزوآ ردیب ولطمان عضوب ارعاضوا
 . دوب

 هک و او
 | اراهیک داتفا بقعوموش راکب تسد

 ۱ .منک ناربج
 راکب عورش لمات یاهرذنودب

 یلاوتمتعاس هدزناشیزورومدرک

 مردپ هکناتجت ۲ ,روما قتف وقئرهب

 ,متخادرپ .دیدنسپ یمشتابح مایارد

 ونمتأق والغا هک دوب هدشیروط

 | .. ,دتمیریسا دانم ور تنه

 یاهطقن زااردنفسوک وواک یاههلک
۱ 

 | - یمو ميدرپیم زکید هلعق هب

 میدلآرچ

 |تف رک یتروصو رسمک مک اهراک

 دمآ ؛میلبهدنخاههتفه زادعب نمو

 یروماهب برهنافتاب هکتیازا

۱ 

 « دوب هتشاذک امهدهعب نامردب هک

 شوخ هزادنا|یب مدرک یم یک دیسر
 مدوب لاح

 نت ود هک مه«یدالو ووکنیم

 هاگتسدرادافوو یمیمص نارک راکزا

 شودب شود ؛ناشزورو ش,دن دوب ام

 .تشذگ یم ندرک تمدخب ءام

 نهرورستعاب هک یرکیدژیچ

 نایمرد ارمدوخ هک دوبنیا «دشیم

 یکچتب زا هک یمورم و یسدقناتسود

 ومدوب هدرک ادیب هقالع ناشدوجوب

 مدرع .,مدیدیم .متشادیم ناشتسود

 هییرغ نمیارب «كارمیالو هیحان
 ابو متخانشیم ار ناشهمه دن ووبت

 مدوب سوتام ناشهمه

 -یهرهش هببره تیعمرد هکیتفو

 هیشاحزا ته میدوب روبجم «میتفر

 نامناتسودارب ز.مینکب تک رح ناب ایخ

ب هک تساوخیم نامادو مید.دیمار
 ا

 نیا رد ارثکا ..مین زب فرحاهت[

 مدیدیم ار یناسک اه دروخ رب هوک

 مورحم ناشناقالم زا دشیماهلاسهک

 .مدوب

دن دوب یمدرمنیا .,هلب
 نمهک 

 -یم تدارا ناثیاب بلق میص زا

 ۳ ی

 ایا ارغوان داکماش یریوزر

 ادیجیربولول انیج . دنرتب
 ۴ «هتایمرواخ ملیف شخپ تک رش هدننک شخی»

 «كار میالو هتشذگ نیا زا

 ءدش رتواب ]و رتک رزب نمبایغرو

 . دون

 اهاب رد ءاروامزایاءزات نینکاس

 تماقالحرو هدمآ میسو هطخنیاب

 دن ووب هدنکنا

 ؛ دیدج یاه هنابق لباقم رد

 دوج و مهیلاههف ایق: متفک هکب روطب

 متخانخیم یکچب زا نم هک تخاد

 دنرور > دارفا نیاژا یکی

 .دوب («كلب ر كيپ

 زا سب اروا هک ی راب نیتخت

 رد,مدید مزارد ولوط ترفاسم

 . دوب شیاسیلک

 دیقس شن اه وم و هتکششت روص

 . دوب هدش

 بجع متفک لد ردو تق رک مجل

 1 تسایراکژ ور أ

 رد یلکش هب هراچب نیب هب

 شدعاقتدعومهب یزیچ رگبد ؛هدمآ

 هدن امن

 هکنیا ضحب هبنشکیزورنآ

 ار شاهرهچ یمست , متفراسلکب

 ژارتهاب اوهرد ار شتسدو تفش

 رد هک یتیممجرسیالاب زا و درو] رد

 |یلابقتسا نانچ , دنروب شلباقم

 مدرک ,شوما رف هک درک نم

 دود دوخ زاید ورهش زا یدیدم

 ماهدوب

 هدایب بسا زا بره و نم

 زیور وا هک یاهلب فرطب ومیدش

 اوتامندش كيوزن راظتناو هداتسیا

 ِ .میتقر ؛لدیشک ی م

 ه! ,یزوردای هظحلنآ رد

 لقارم یتاحوردرم نیاهک
 مت

 :.وافتم
 مس! رمهک دنابن هتفک ات

 یم ماجنا دازآ یاوهرد

 تخاس زونه یلعف یاسیلک
 * دین



 ملبق رد ودراب تم رب رب لباقمشقت  ۳

 ۰ 3 ناعاحش
 زا (دیدید<باتپمناشو رف رهاوج و 3

 . دهدم ها وا یا مدنشک هریغ ۳ < البقا ردپ وب- تسارت روهشم نیریاس
 و دوبن زکره هکیدرمیاپملیفرد
 هدرک هدهاشم دیشروخ ردیاءرب زج
 هزاتس تك ابا ورک : دیووب

 نیلتاک>

 كي یروکی رک رسهشقن رد«تنارک
 نارک اشاتب تسانایقای تسدزد هک

 اف ز وج شقن یتعب

 یاب رلد و زانط هرات ار دوالو
 دنکیمافیا مرتيلاکنوجو یسیلکتا " 5 ۲ ۳

 مانی دراوهزانهرهچ اس تس)یمابیزءراتسنامه رتیلاع

 اب هک
 درومایردنژو؛ زمرقبات « هنعارق

 نیزرس یابیملفرد یزاب

 روتکا 6 دیوب نفبتسا و,مدمتی ]نیم

 وتیسوبداد رد ار وا شیپ یدنچ هک )یسیلکتا

 ًامنسرد كد وکر شف

 ارهلاغزبنیا دوختسرپ هناسفاو تاب نهذاب لاسدرخ كدوک

 دروآ تسدباروا سک ره هک دنک یم روصتیاهناسفا خاشكی سانامه

 .دش دهاوخ هدروآ رب كن ردالب دشاب هتشاو یتوزرآ ره

 هتخاس«چی ویکنامفل و تیقنومرپ وءاتوک نامر ساسارب ملیق

 یبیعونت یورانآ نیو «دیرلوراک »یاهفرح یکدنزریسم رد و ,دش

 راب نیتنیا رب <دب ر» ملبف نیا هیهت اب هک بیت رتنیدب ور وآ یمدیدپ هقب اس
 دژادربیم یزتنافهزوس كيب

 ناد رک راکب هک دنراد یعضو نآ نانامرهقو ناتسادع وق و طیحم 1

 رداک رد ینمی ,دناروربب یرتشی یدازآاب ار یرجاماتدهریم نادیم

 . تسی دیقم رگید دوخ یلبق راتآ یاهدادرارق

 دودنآ لاسدرخ نامربق دوو درک ملیتهدعتبسق لاحنیا اب

 <یلوپ ود هلاغزب و تقرو هجوت روحمهک تسارومشآناتانوجنیا و دن زی

 نینچشی وخناتساد ردار كدوک نیا «جیویکن ام» ..ددرک یم بوم

 : تسا هدرک فیصوت

 نینس تقیقحرد یلودهدبن ناشن لاس شدزا رتشیب شرهاظو

 .تساز واجتم ششزالاسود یکی ش

 روصتیدجیژاب كيار یکدنز هن نیکتسو رقوم تسا یک رسپ

 شدوخیدوز نیمهب هکیاهچب ,دراد یمهم شقننآ رد دوخ هکدنک

 دنک يم راتفر مهرنک رزب یاپمدآ قباطمو دن ادیم هدبسرو غلاب ار

 و ریرش : داشرس دایز هکنیاوگ ,شیاهنسمه هبه لثم تسا ۳

 <۰ تسین شوکی
 ابامتح)«یلوپ ودهلاغزب و هیبتمامتا زا دم نوشآ نانانرجد

 تساهتشگ زاب «دیتب اهدرد شا هسردم و سالک رسهب (یروخلدو

 ابماوت یحی رفت و یمرگ زس امتح ملیفكي رد تکرش یو دوخب

 تک راشموااب ملیف هبهترد هک یصاخارب وا دوج و یل وتسا هدوب

 ار وپدوتسا هک ینقو «نانانوجد .تشاذگ یاجربقیع یرت|د

 تشاد رستشپ یرابسب ناتسود درک كرت

 ددرکیمیقرمم زورماو تفرکرارق نایاپچهجوت |
 - نموین لتویل , زاکنهآ نیرتبوبحم و نیرت روپشمزا یکی

 یورماشنول:یفارک وتوف نادرک رک نامسآ رد یسیلکت) ناکراتس

 تكرام ورلب ولیل,یرثه نات ادرک راک تبتعو گاو

 - سیممایلیو: روتتوم - كرک یل یقاب وین ادت زراپچ یاهشعت

 وه یلئاتسا : نادرک راک ناتسیسمآ دیوب نفیتسا : بی رتب ار ملیق

 اشیس تروصب «ناعاجشو.دنته یلاس تریل۲ - ( یراخازلس )

 ردرلاکسک ولدیزیم] كن روبوکس -- (ناجول)اولیسیرنه <(رولبتدا)

 نرق سک وف یناکرد۱۹۵۸لاس دنراد هدپمب (لاراب)فیلک نا و یحل

 [یامنیسرد ارث [ یوو زب و هدش هبهت متسب ۱

 درک دیه | وخ هظحالم

 هژاسخا ثلو

 تو اب اتتهک نا سرفاسم

 یاهبآطسو دنتسه نآ یوتءرتخداپ

 هک دهدی«ناشن ملیف ,دن وشیمخرغای رد
 دب ایمالاب یهدورپمبآ ریز یهرتخد
 دمی نآ زااما تساتسار ملیف جن | ات

 و بیپهم یاب تشه كيريک وا ,.
 دته|یمیهامهسوک و یهامثسكي اب

 . دوشیم عورش اهغورد و

 و دوریمهج ریش بآ طسو هتسیت رآ

 ادیپیاربءار اهرتمولیک بآ ریزو

 واهرخالاب و دنک یم انش رتخدندرک
 بآ ریز ناروناچ همه و دبایم ار
 كي ابطقف هتبلا ) دنک یم ماعلتقار

 لقتنم تأجن یتشکب ار رتخدو (۱ دراک

 هچضوح كي ردعیاق و نیا همه ..دنکیم

 نآ و دوخیم ماجنا یلاخنیرولب
 ارت ] امشهک یبآ حاو-ها

 یاهیاس دینکیم رکقایرد حاوما

 تر واجمردهک یبآحاوما زا تسا

 .درادرا رق یلاخ نیرولب هچضوحنآ

 اهیزوسشت ۲ واهراجفنا

 تب هک تسا نکس ریغ

  روودوش هیهت ینامربق
 دشابن یرثا اهیراک

 ازییموتا ماسقاو عاونا اپملیق
 2 امكیاب دن و رک یم ترب «ردزا

 نفع شا ودودرد قرغ هر ۳ ترغ كرزب

 ین رابن !كيایو دوشیم رجقنمو
 رای شمطمامادریگ یمشتآ نیزنب
 تسا غودد را ۸ ورو ردنا غ ورد شا همههک
 مر یئرت نیاب هک تداص نآ
 ردش هتخاس| وقم وبوجزا و ریگ یم

 هک و ایاز شن آ یابپیب وهتسیترآ و

 رداقمه !یلفسف هچب كي« تسالهس

 [رترامعنآ همه تب ربک كياب شا

 هک اهلببموتانآ ., دشکب شتآ هب

 لیبموت| هردبلات دن وشیم بات رپ هر-+
 كي دعب نآ زا یلو تسا یباح

 هلسوب زابهک تسایبالق لیبموت!

 هک روشیم دومناو روطنیا ژاتنوم
 زا .. تسا كيشو ون لیبموت| نامه

 ۱ دصرور ۰ اتالابدی ورب ودی ریکب نیمه
 تفللم .. دوشلیکشت ملیفكي غورد

 و دیتسه هیضق

 بارخ ان
 لیبق نیارد

 یوروش یامنیسیصعنصراکهاش یبوزب

 ( باطخنب !)
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 ات یخ هاو ۱۳ |



 سس

 وءهدرک قرف یلیخ زوریداب زورما

 تروص هک مینی ین مزال رکیدو

 یضیب هب لیدیت

 رارق هجوت وروم رتشیب هک میلک

 یضعب شیارآ یارب كلذعم, دریکب
 ولیک دنچزا میيتسهراجان ناک راتس
 هداةتسا نغورو كن رو كبتامو ردوب

 .«لئوسک ام

 ار یاءراتس درک 2 ری

 <!مئاعت
 هتسجرب ناسانشراک زا یکی

 رب :دبوکیم«تسپ یلیما»یئایز
 نم دن رادیمراپهظاهمه هجن ۲ فالخ

 ناک راتس دادعت هک مهدیم نانیمطا

 یئابنآ زا رتشب دووبلاهرد ابی

 میرگ و تلاوت روزبارووخ هکتسا

 ناک راتسوووبل اهررالعفدن زاسیمابیز

 یرهاظقرب و قرززاشیب یک داسب
 دن راذگیم تیمها

 هک دنراد هدیقع دوخ اهن[
 نادنچود اریفابز اهنتهت یکداس

 و یکدنبیرف تیص هکلپ « دزاسیم

 «.دد رکیم زین تبب اذج
 !نارگ یک ناس
 یاه نشجب هاتوک هاکت كي

 همه هک دنکیم تباتیدو ویلاه

 ء دن رادن رتشیب وزرآ كي ناک راتس

 لقتسموبت رم هناخ كي نتشاد نآ و

 ۰ تسا ندرک یک دت زیا رب
 دو ویل اپب هک یناوجتل راتساكي

 : درک رظت راپظا دوبمدمآ

 اجنیا یاه هشیپرثه مات
 مست كي و لیب وموت|كي و هناخكٍ
 قحوتاخ ءرابرد وا م.دئراد ابیز

 یتاک راتسزا|هدعنآ زورما- تشاد
 یک دن زاهلتهرر ودنتهشودب هناخ هک

 ؛ دنوشیم تنعل و نیرفن دننکیم
 یاههناخ نیرت ءوکشاب و نیرتپب

 تسا قلعتم رصاح لاحرد: دوویل اه
 زمیج و سالک |دكرک «| رتاتیسكن | رف هب

 یاه هناخ زا كی ره - تراوتس)
 :دراد شزراریل رازه ۳۰ اهتآ

 یسووكرزب مادکچیهیاههناخیلو

 -ملیققرب و قرزمادکچیه . دنتست

 مادنتچیهرد هرخالاب ودن رادن اراه
 بدید دیه|وخن تسیقنا رگ,

 .دنتسهشزرالب اقیک داسنیعرو همه
 اتشرختسا كي اههناخ هیه , +

 - ریوک ی راک
 نبدال-سالک ادكرک- نسناجنو
 نیت رام ینوت- رچ وراد ولو ید

 ینولک رم روو > سرچ و

 زتک لیب- رثراو كج-- زرف هزوخو

 كنه نیرک یئاج - زنک رویدروک

 ریام نیودلک و رتم یویووت
 ارتانیس ثكئارف و

 دل رزب لیبوتا كي
 ناونع هک یاهراتس ,« سی رچدیس»و
 دوویلاه ردار اپیاهقاس نیرتبلاج

ِ 
 دیوکسم دراد

 زاس

 لیبموت|كيهزادت اب زیچچیهو
 < .دنکیمن لاحشوخا رم كن رهایم

 یارب سی رچ فرحنیا اقاقتا و

 قادصم یدووبلاسه ناکراتس مامت
 رتمک ز تب سدسررم هک یئاپنآ -دراد
 رتمک سیورزلور ایو ریلرازهمزا

 رد دنشاب هتشاد یریلرازه هزا

 رد یسک .دن وشیین هتف ریذپ اهینراپ

 یدوویلاه هوکشاب نشج سلجمكي
 + هداسیمابیژکی هکت سان تشکن |

 لیبموستا كي و رادرختسا هتاخكي

 ؛دشاب هتشاد كرزب و تمیقنارک

 یسیلکن | هشيپ رنه« نوین دی وی د>
 هکدراد یریل را زهراپچ یلتنب كي
 سدس رم < رتنهبت ».دن | ریم شدوخ

 ایورا زا او دوخ یریلرازه۳ رتب

 . تسا هدیرخ ریلرازه تي غلبب
 دوخسی ورزل ور هب عربوک یراک

 .دزاتیم یلیخ
 لیوهوتا كي «یلجتآ ریی»

 اب ریزیریل رازه۲یابلاتیا تخاس
 .دراد

 رهوش ) « رشیفیدادلییموتآ

 یلالطكت رب هک (زدلوئی ریبرقب اس
 -دزاسیمهریخ دوخب اراپمشچ تسا

 مهنفلت یتح لیبموتا نیارد, رشیف
 :تسا هتشاذگ

 ردارلیبموت ارد نتشاذگ نقلت
 نیدنونک او .درگ دمرشیف دوویلاه

 - كنارف و ییژارک كنیب «نیترام

 ناشیاهلی وموتا یارب مه ارتانیم
 ردت | هدی رخ نفلت

 توروک نیشامكي « كاون میک
 لارتژا ریخایل ودراد یمیدقو هنپک

 هیدهواب رنب سدسرمكي ولیخ ورت
 شومارف هتکننیا زیتو .تسا هداد

 العق «دلیفن امنیج»متاخ هک هوشت

 براوک اج:دنتسهلیب وم وت|هس یاراد
 لیبءوت ا نیرخ آ ؛نلکنیل و كالب داک

 یبلاج ستامرفرپ یارب ار
 دا یتوئویولع تاعیان زی هبک

 نیب ۰ دنتسن رتشیب یدودعمراک رپ

 ترک ۰ < رتسکنل تربو دیاب اهن
 لوب»> «« رووک یراک > : «سالک اد

 بشوژوریقبام و ریمان ار مرثیارب

 یاه نشج و اه هفاکرد اردوخ

 ینارذگشوخ و حیرقتب یک داوناخ
 دننک یم یریس

 دراود و ونوجلثم یئاههرپچ

 یلاتان « روئیک یزتیم رنیلاکنوج

 یسرا ونایدو زت وجنیلو راک «دوو

 یرابمرک رس رغاوا نیارد انچره

ل ذعم ,دن | هفلتخم یاپملیفرد
 تص رف ك

 تک رشاهیتراپ رد هک دن رادمها رتیا

 لای مد رم»:دب وک یمدرا ودو و .دننک

 تک رشاب دو ویل اه ناک راتس دننکیم
 ترهشباهیرارهدن شو اهنشجرد

 « دن زیم ] شیوخ تیفو رعء و

 رگ ا دن ریتیب دیاب هک یتروصرد

 ردافق یدحا دشابن نتفتو جی رقت

 هل وحملر نیب ر ودیولج وب دهاوخن

 <«:دنک اقیااردوخ

 یاهثیپ رتهزا رکیدیهورک

 گو ووتیملاس «ن
 ۱ ۱ -رش اهیتدایرد
 ۱۳ رد ام
 ام راب 2 . دناردن یم

 لر 2 لاهزورما یک ن رهش
 ۳ دف رو
 سا ۱ ون تاقواشدا فا

 ۱ ار مواد
 رت زاد

 ۳ كيرداک یک رزب دو
 سر سک هناخراک كيلشم دانم
 یزاسد .دهریم نو ریب ملیق

 تسار اهنآ دیاش
 هک یویلاهرو هک دننوگ
 ال زا و ء دننکیمن اپرب
 ۱ رام

 ز توعداد نان امهم

 یمرب اد اهن [ هکاب «دننک

 شاهمهآهنیادیاش -دننیزگ
 ,دشاب هتشاد تقیقح

 هیون اژ دیع مایا یارب وداک نی رتهب
 مرتحمنا دادی خب هبوناژدیع ندیسد |رفتیسانمب

 7 دصردهد هژرو» ول هنان یاهباروج

 : ناررهت شورف زک ارم
 اقر هچوک راز هلالهتشرف

 یردان نایایخ یمساق_یردان

 روشیمهداد



 یاب

ی ون
س
|
ف
ک
ل
ی
ی
 

.
 

 او

 نادزکر

 ترز

۷

و 
ن
س
ت
ا
|
 
۳ 



۳ 2 
2 ۱ ۶ ۱ 
 ی < را مارو تا

: ۱ ِ 

 بلا, هسارف
 | _.هتس

 _ک
: 3 9 

 ی أ -.4: 9 0 رام

 | تم سوار یورو

1 
 هم 6

 سس
۳۸ 

 ی ۳3 یک

 تب ۱ نا سابق ۳

 دیو او لزلرنویل و : ۳
 3 9 ش ۳

 ی ۳
 و ی 1 ۱ ۳

 ۳2 گر ورخ و تر سس نر دو /

۸ 
/ 

9 
 لا ما بوک رب

 | نام
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 یلوب ودهلاض زب

 بواغ یب نوب ز و ژیچ
 < یلوب ودهلاعزب و ردیتسی

 ثب یالق
 یماّتس
 یاهئاسفا میت ناتساو ك. نادیم«
 یدرمهتشذک یآ زاو دراذکب مد
 شدوخ لامعا میقتسم لوئسء ار رب 4
 وارب ار یلاطخ زک رهو دسانشب
 دارفا اب یتنیاب ی دنا
 دوشدردمه دوخ رتا نیارد نان

 زا رتالاب و درادب تسود !رابت
 ودهدن هولج یلتشاد تسود , هب

 انشآان وراوشو «دب رو یا رب راکتب
 (یرت وبک نامهلذم,تشذگ رستسا هو,
 یور دنک یم حاتتفا ار ملیف «
 « یلسصا رزرو تله - ش
 ابو رکیدکیاب نانآیاهدنو
 یدرفیابت دیور یعرفیاهرتک ار

 اب ایندنیا هک یقلعت و دن ویپكي
 . دن زیمخرچ دراد نارکید یا
 تیصخشزا اهمدآ نبا ,نابصوب
 یمن تلرجهک یرجاپم ریپ طا
 راخب یوطا نیشامكيزا شیب د
 و دوخ هنافولیف و دنک وز
 دوجو ات , دهدیم یلست ارنا را

 ترسحهک یریقف و اوج رسپ و رت
 نز  دنراد ار رکیدکیاپ حاو
 بونجزا هک یاهدیدجن رو نم
 و دبلطیم ار دوخ رهوش اقی.
 یاغوغنی ارد هک یک رسپ هرخ
 ۰ تردحو بلط شکمشک و ف
 همه تباردوخ هقلخل |سقات هلا

 عو-ان تسا هتخاصس او

 ژاتن ومردهک «دب رو صاخ كس
 زوم« ناجید داجیا «
 رد وتس| خشم داب ز نسب رودگ
 یلجتاههبنج نیمه رد زین ملی
 رد هک زیمآ هناسفاناتسادكياپ

 یاهوزر آب نایاب رد سک
 وتلاغیبوخو رررک یملصا و

 قفاوت دایز دوش یم روبق
 رد زتشیب ملیف هک هتسنیا د
 و هولچ ادجو درفنم یاه "
 ..یلک بیک رتردان در اییک دنش
 راه سیر تیام اس
 نیفدن هنحص:كارسپ و هلاغرب <
 اب طایخدرمیوگتفگ سیسو,

 و طایخ هلداجم هرخالاب
 رکذ ار هچب, رسپ ينابه

 ۱۹9/یاهملیفیسررب ۱

 رهش ود:هناسفا هیقب ۱
 یاهرازاب رد كش هدش هیپت

 ی-بوخ شورف و لابقتسا اب ملاع |

 نودب

 دیدرک دهاوخهجاوم |
 ۰ نت راک یندبسشقن رد دراک وب

 بولقل |بوبحمو ناوجنادنون اق كي
 یاهظحالملباق یزاب سیلکن | مدرم
 دهریم ها را

 زورما هک دراک وب كريد مات
 هدحتمكل اممردیهجوت لباق ترپش
 تعاب نیقی هب هدروآ تسدباکیرمآ
 اکیرمآ رد ملیف نیا دش دهاوخ
 ددرک ورب وریتراجت تیقفوم اب

 یدوج واب ,ملیفنانکی زاب یقبام
 ,دنتسل فورععو روهشمنادنچ هک
 دن اهدادماجث| یلاع یاه یزاب

 ۰ دنناد .یم همه هک یروطب
 : درذگیمسی راب و ندنل رد ناتساد

 ردبالقنا هک ۲ زا سپ یلاو تسا ناجیهیب و ميالمرایبیرجام ادتب|
 جواب ملیف « دوشیمزاغآ سیراب
 دسریم روخ یتاجیه

 شروش و بالقنا یاپسناکتس

 هدش هیهت |ریک و تفکش رابسب مدرم
 تک ام هم یاب کروم
 . تساهدرک یناوارف

 يورزازر ملیف ساموت فلار
 كرالک . یب ۰ یئا ,یت یویرانس
 ردنیتأت یت ورود -هد رک ین ادرک راک
 شقن ردرک راپ لیسس,تن امیسول شقن
 «ریشیاهسن امرف رپ یرول سیوراج
 .دنا هداد هئارا یاهدننک

 ملیف نآ زا «رهشود هناسا >
 , دی رامتح دی اب هک تسا یکیسالک یاه |

 زر وءا زمیج - برج
 ۱۹۵۸رمتکا - هقبقد ۷
 ین دیس یراگوب كريد
 یسول «نیآ ای ورود
 .. سیو راجتت رک راپ لیمس

 یصاخ یکدن ریگ ملیف یاهارج ام
 یزاب وان وسرپ هک تساهدرو آ مهارف
 نوسناج ایلسو «فردوک دیوید
 فیعض یزاب و دنک یهدیدشتارنآ
 و) «نسیباروج» و «سرودانی اد»
 هقباسم ملصت هب یاهنحص اصومخم
 .دهاک یمن تب ادج نیا زا (یتشک

 یچاشامتو «دیرلوراک » یارب
 یو, هک دوبیم رثهب وا دادتسود كورک يروضاناتان وج»

 رایسب ار دوخ شن الاول"
 رد و دنک یم یزاب نادرد
 ۳ 99 یارب تسا یلماروحمزت

 هب ,ووخیانشآ وساخهنپم] نامهب
 تسدسیج« و یرتکاخرانآ نامه
 ۰ کلر > ,تخادن ایم

 صاخ یعلو اب امن تسوب هنوگچ
 15 تفاطل و بذج دوخب ار اوبنمرک
 . تفای دهاوخ زاب رردوخ ینایزو
 اون مرک لامعتسا اب مان و حبه
 توارط اب هراومه ار دوخ تسوب
 رسارسرد وناب اه ویلیم .دیزاس ایزو
 دنرادیم هاگن اییژ و فیطل اردوخ تسوب اویل مرک فرصع اب ناهج
 ماهدیمهتهکنآ یارب . ملاحشوخارب دینادیم
 . منک ظفح ار دوخ تسوپ توارط هنوکچ
 تسد زا اردوخ توارط تسرپ هکنآ تلع
 تا توطر نادفق هجیتت رد طقف دهدیم
 دناوتماوی مرک طقف ارتسرب شطع نیاد
 اوب لامعتسا زا یب هچ . دهد نیکست
 مال تبوطر هک درک دیهاوخ هدهاشم ًاروف
 اردوخیئاییزو تفاطل ندبتسویو هدشنیمان
 . دیاپیم زاب
 حشر اهلولس نیا یناوج ماگشنه هک هدش لیکشتیجسن یاهلولساهن ویلیمزا ندب تسرب
 تسوبیمراو یلابیز دوخ ترلنداب و هدرک
 یشبان رثارد ًاضرف هجنانچ ۰ دننکیم طتحار
 اوج ساخشارد دوشیک تیوطر نیا باتفآ

 شرتتسوپ سبز رشف زا ًاددجم دوخب دوخ
 نزکیل درادیم هاکن بوطرم ارتسوبو هدر
 مدشک اهلولس نيیا تیلامف هنامز رورم رثارد
 :ز توطر ناصقن هک درب دنهارخن رداث و
 تلع نیدم  دیام ناربج ار تسوپ
 > و هدرک ادبپ یرت دابز یتطع ندب
 رها تسوبرد هلورچو نیچ ًاتجبشو دوشیم
 ٍ. ددرکیم
 نیکست ار شلعع نیا هکنآ یارب
 دیلامن داجیا ارتبوطر نبا و هداد
 ملاد روطب ار اوین مرک یتسیاب
 .دنزگ زا امش تسوب ات دبنک لامعتسا
 .دنامب نوصم كورج و نبیچ تا

 تسب شف خر یاب تبسم وا
 نانففو تلرهکرثا رد هک د رییم .یشرب ییوطرهراومم ندب تسرب نیربزرفزآ
 ةبهل ندب تسوسپ اس یلاجتم اهداف یلاملآنادنمشاد تسرب یکنشت فدد توطرنبا داجبا یارب ددرگیم داجرا هو رچو یچ تسوبرد اجر دتم تبوطد شرت
 دشاپیم اوین مرک هبلرا هدام نامهر دوذیم هدیمان تب رسوا هک دنادرک
 .توارط .تابجوم هراوممو لننح یکنت و یکشخ لباقمرد ار تسرپ تبرسوا
 دروآیم مهارف ار تسوپ یمرلو

 اب نهم رپ نمرات تستر | قسم هد 1 ۳ شک و تم تحم ۰
 3 4 ۷ 3 ناب راهم هد ام

 ۳۵ الو نا ریس, رس گام رتس



 «تردق جد ر) رد» و ۰ ۱ هد

 یلاز 7۳۳9

 تستر آ دبالآ دیدجل وصحم

 تبقفومو شورف اب ملاع یاجهمه رو ملیفنیا

 سا هاش رو ربور یاهداعلا قراخ

 :لا رتشاب

 ۵ 5 ی

 0 باید
 ۱۸6۸۸۵ ۱0۷۲ | تنک دراچید

2۱۸۷۱ ۷ 
 یولن» نایرب ۱

 سالاو نیج

 «ملیفد و هم یماهستکر ش» ۱

ِ_ِ ۹ ۲ : 



 نختیاپ یاهامنیس نیرتگ رزب رد یدو زد

 2 کت

 محترم تب

 ی ره و ,هامتحا
 تا 7 ۰

 ۲ ام ۱ 
 یو و نم اهمیت

 شو رفدر وگ ۸

 كلامم رو ار

 تسالاد یئایسآ

 تسا هدروآ

 ناج تمبقب

 یسود كرزب رثاكي

 یا ربنآ یاشامت و تسا

 شومآرذ ةرطاخ همه

 هداذگ دعا وشیفابیندشن

 کر نر

 یسدافناب زی هر ود



 یمن الصا هک ,۱

 قاب
 هدشساسح لیخ هیضق رکب دالاح
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 شوک تشیاسشو دوشپاچ هلجم
 یوت سکعنیا رگ | هصالخدی | هتخادن |
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 یا ربدوب ميهاوخ رفنتماسهراتس

 هک املثم رقندنچیارب هلجم هکتیا
 ووشیمپاچ دن رادیلامنیستامولعم

 نآ لاطهزادناوتیمن هک س ک ههو
 . دنکب ءدافتسآ

 دیسب ونب سکعرب ردداماو

 :سب دشاب (دروف نلک ) صخش
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 یردق |رشرس .دراذکیم شرف یورار شیولوچوک كسو 2

 یوسدوشیمدنلب شیاجزادعب و دن زیم یدنخل هر یی

 تسادییدودز|هک یا هعرزمیاشاستب و دیاشگ یمارن ] .دودیم هرجنب

 نانجمه .تسا مسجم شاپهمشجرد یترسم ت)احكی .دزادربیم

 ابیزیاجمنک یمرکف» :دیوک یم ی -درادبل رب یدنخبل

 هعرزم .مرادتسودار هعرزممه زونهن

 رابک ر كي زادمب لکنج وا زا
 2 کن اتفکش و
 کاش تولط یا

 رایب نمرظنب رهشرد یگدنز «رکید دبابم مشوخ یلیخ

 شاب ,لصانیا یوردیاش .تسا هدننک هتسخ

 نم -ت

 نم هک دشا «تسا لکشم

 <.مربیم تذل یناهنتزا و متسه یمارآ و تکاسمدآ

 دعب .دنک یم تکمیک دنا ددنبیم ار«رحنب سر ودانبا دو

 تخبشوخ یلیخ نمزو رما ,متفگ هک هجنآ مامتابو :دیوک یم هتهآ

 بلاج ههانرب دنچ اتتفر مهاوخ ساک وسال هب یدو زب مته

 دینکن لابخ اما .مناوخیم مهزاوآ هک دیتسن |دیمت دب ال منکارجا

 دیدش ویوقیل وتسا تخاونکی میادص .متهیقبقح ةهدنناوخ هک

 < مروایبدوجوب یبوخ نمراک كي تسناوت مهاوخن زک رهنم تست

 هدم۲ شدایب یاهزات ژیچ هکنیا لثمدمب ,دنکیممخا ,دوشیمتکاس

 دیدج لاس لئاوا دیاشای -لاسنیمه رخآ رد» :دنوک یم دشاب

 دهاوخیم ملد .تخاس مهاوخ ملبف مدوخ یصخش یناپک ردنم

 مدرم ییوخب نم .مزاسب روآ فعش و زیکنا رورس یاه ملیف

 ره زا شی اهنآ مناد یم و مسانش یم ار اه ورامنیس و

 / 1 .یزیم) تنه دنشلل انیاد < دن دن دنها وخیم رگید زیب

 دنکیم هفاضاو دن زیم
 دم سر نایاپیار «رن رک یلسارد ینکد» ملیف ۱۹۰ كي نم .منکینادرگ راکار یلبن مرادن لایخ هک دینادبو

 نیتمهم هک درک یزاب یسیلکنا یاهملیف یرسکیرو دمب ۲ میامت یزاب مدوخ ینابک یاهملیفرد یتسیابطننو متسه سیرتکا

 هحفص نیرخآ-دزاتیم هراب ود ای ادوک یدیل زا دنترابع اهنآ دتنوش ورب ور تیقفوماب مایصخش یاپملیف رک ادیت ادب !رتیا

 لوبشزرا-یلوپ ود هلاعزب - لسعءام یافوغ - كرزب یزاب هی

 ملیف ۱۹۵۵ لاس رد .شهب میلست - یزید مانب یرامسوس

 مع

 ال

 - دشاب هک اجک ره -ناپج هشوک كي مو ريم یلطعم نودب

 انش رختسا كي دیاب طقف هعرزم نیا .مرخیم كچوک هعرزم

 «.س و دشاب هتشاد
 رگیاتسادر اب دعب .د رک یزاب دوویل اهردار «مدرک جاودزا یت زابو

 ردرویتام روتکی واب زین اریخا .تسجتک رش «كاب مات رسمهدرد ۰۰۰

 یگزانب سرودانیاد .تسا هدرک افیا ار مددلر«كرزب شثکد موس و تسیرد ؛ناتسلکن |یورن ومنیلیرم «سرودانب اد

 شتسودنب رت یمیصاب اهزورنیاو هتف رک قالط نتلیماهسین د زا

 داهن ووج و هصرعب یاب ناتسلکنا نودبنوسرد ۱۹۳۲ لاس ربتکا سا د را !تسا فیک و یلارذکشون

 لوفش« یدرب یمات رد درک زارحا ار لوا ماقمانش تاقباسم رد یکلاس
 هدزس رد

 م
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 ماوخ اداهنآ تای رظن

 9۳۷ میمصت ن نیا ناب
 نادیا دم مامتزا هقب

 رجب ودر يتشسب
 بو كرزب مدنارفركي یط تقیقحرد هک مي|هدرک حرط یاهقباسم ام الاب ناونع تحت

 ارامش هدنیآ تله روو متیدرکیم معارف ار یراکتبا هقباسم نیا تامدقم هتنه نیا مابت ام تساوخ

 ِ تشاذگ میهاوخ



 ۲ پ وه باب و هدیقمب
 و۰۰۰ تسی لاسو رخ ناکدوآ و اههسب اب تبحاصم

 دژادربیمیخوش و یزابب ناشهیاسهه یولوچو؟ یاقفرودوخ یاههچب اب

 قاطا؛دنیس رود ار ( ناشفب رشرسمه )هردم ایلع منا رس ان ایحارکاو

 ! تشادگ ددهاوخ ناشرس یور ارهناخو

 رد نوک |« سی راپ رد تالیطعت و شا یلبق ملیف تمقف وم زادعب ,پوه
 دزاسیممها رف | ر شدوخ ح رخ

 میایف ك رد وب ام اینیح رب ویرفن هس هداوناخ

 ءل اهرد

 تک رش هدرک تیارسزین 9 3

 سا یتدم هک اهملیف رد یزاب نی رتهزات هدشموس رم

 یچامنیس روشک دنچب یتحو

 اب هک تسا یئاه ملیف ردفو رعم ناک راتسو ناگشیپ رثه

 لایعو

 رولیتتربارراب نیلواار تعدبنیا ... ووشیم هیهت هراتسای هشیپ رنه

 دعب یلو دنتشاذگدن ووب رهوشونز نامزن ]رو هک كيوناتسا اراباراب و

 دن دادجا ورا رتنسنیا یلتناج شنزو سیت رک ینوت هکنیاات دشكورتم

 هکنیا ات دشزاب امنیس رزین رکیدیاهن زو اهرهوشیاپ مک مک مب یمک و

 الوصا تساهتف رک میمصت ویامایئیج رب ومناخ اریخآ

 رادیرخ یلبخ مناخ زاننوچو دنک یزاب یب اسحو تس رد ملیف تكي شلاس

 رقن هسنیاار یلصایاهلر هکو ب رانس كب هیهت تاهدقم ورا دننک یزاب درخ رتخدو رهوشع

 تفرمه|وخنیب زود یولجیدو زب یاءاشناو ءدشمها رف
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 ِف ِ ال ورک مات ایا ۲۸ اید ۳م زام حر ا
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 ۱ ۷ لاو دعل قوفرمارب نیموسر
 ۶۱۱۱ سم ها م ان. کللعس کرزبیاّمسودرد 4
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